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    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                                                                                      
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ    
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                                                               

  
                                                ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
 
της  22 ης  (τακτικής ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την  17  η  Ιουνίου  2016  ∆ήµου Κεφαλλονιάς . 
 
 
Στο Αργοστόλι σήµερα  17  η   Ιουνίου   του έτους 2016, ηµέρα   Παρασκευή      και ώρα 12 :00 το µεσηµέρι   , συνήλθε σε     
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο  Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ  η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ . 16846/13 
-06-2016 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε  σύνολο εννέα (9) µελών κατά 
την έναρξη της συνεδρίασης  ευρέθησαν παρόντες τα  έξι   ( 6) και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                                                                                                             
1.  Σοφία Γαρµπή                                                                                          Ιωάννης Λυκούδης                                                                                                                                                                                                                                                                       
2.  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος                                                        Θεόδωρος Φλωράτος                                                                                                                                                    
3.   Γκισγκίνης Νικόλαος                                                                                ∆ιονύσιος  Λυκούδης                                                                                                   
4.  Κουρκουµέλης Ηλίας                                                                                Ανουσάκης Νικόλαος                                                                                                                                                                               
5. Ζαπάντης Ανδρέας                                                                                     
6. Κωνσταντάκης Άγγελος (αναπληρ. Μέλος-αποχώρησε από την 159/2016  )                                                                                                         
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ       156/ 2016                                                                                    Α∆Α: Ω99ΠΩΕ5-16Ν 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής του ΦΑΝΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την εκµίσθωση 
χώρου 2 τ.µ. σε ακίνητο-κοινοτικό κατάστηµα- της Τοπικής Κοινότητας Φισκάρδου ∆. Ε. Ερίσου ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
προκειµένου να εγκατασταθεί ένα µηχάνηµα αυτόµατης ανάληψης χρηµάτων (Α.Τ.Μ)».  

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης θέτει υπόψη της Επιτροπής  για την 

συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέµατος  µε τίτλο «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής του ΦΑΝΕΡΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την εκµίσθωση χώρου 2 τ.µ. σε ακίνητο-κοινοτικό κατάστηµα- της Τοπικής 
Κοινότητας Φισκάρδου ∆. Ε. Ερίσου ∆ήµου Κεφαλλονιάς, προκειµένου να εγκατασταθεί ένα µηχάνηµα αυτόµατης ανάληψης 

χρηµάτων (Α.Τ.Μ)» προκειµένου να προλάβουµε να λειτουργήσει την τρέχουσα  καλοκαιρινή περίοδο για την εξυπηρέτηση των 
πολιτών( Ο διεξαγωγή του διαγωνισµού  έγινε  τις 16-06-2016) .  

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση ΟΜΟΦΩΝΑ ( Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή - Ηλίας Κουρκουµέλης- 
Ζαπάντης Ανδρέας  -Κωνσταντάκης Άγγελος και Γκισγκίνης Νικόλαος)   αποφάσισαν  για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ του θέµατος και  

συµφώνησαν για την συζήτησή του εκτός ηµερήσιας διάταξης. 
Αµέσως µετά η Πρόεδρος  έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ.  20423/ 16-06-2016 διαβιβαστικό  της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού  

σύµφωνα µε το οποίο αποστέλλει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 20373/16-06-2016 Πρακτικό το οποίο 
αναλυτικά έχει  ως εξής:       

   ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:   20373 
Στο Αργοστόλι , σήµερα την  16ην  2016, ηµέρα  Πέµπτη και ώρα   09.00  π.µ. συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση στο  ∆ηµοτικό 
Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν  14/2016 
απόφαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου , για να διενεργήσει τη δηµοπρασία  φανερού  δηµόσιου  πλειοδοτικού διαγωνισµού  για 
εκµίσθωση χώρου 2 τ.µ. σε ακίνητο –κοινοτικό κατάστηµα της Τ.Κ. Φισκάρδου ∆.Ε. Ερίσου ∆ήµου Κεφ/νιάς για τοποθέτηση 
µηχανήµατος αυτόµατης ανάληψης χρηµάτων  (ΑΤΜ) όπως ορίζεται στην αρ. 19597/2016 διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  η  οποία  
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δηµοσιεύτηκε  στην εφηµερίδα  ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ.  
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)   Αλέξανδρος Παρίσης  (Πρόεδρος) 
2)   Σοφία Γαρµπή             (Μέλος) 
3)   Παναγής Κοκκόλης      (Μέλος) 
4)  Μαρία Κυριακάτου       (Γραµµατέας) 

Στις 09.30 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν 
µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
 
              Εκµίσθωση Χώρου  2 τ.µ. σε ακίνητο-κοινοτικό κατάστηµα  
              Τ.Κ. Φισκάρδου ∆.Ε. Ερίσου για τοποθέτηση µηχανήµατος  
              αυτόµατης ανάληψης  χρηµάτων(ΑΤΜ) 
              Εµβαδόν χώρου  2 τ.µ.    
              Τιµή εκκίνησης:  200 € µηνιαίως 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. Παναγιώτης Ταµπακόπουλος 
εκπρόσωπος Τράπεζας  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ  Α.Ε. 

                  ____ 210 € 

  2.    
  3.    
 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή και ο τελευταίος πλειοδότης. Η κατακύρωση της δηµοπρασίας 
θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                   ______ 
 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει ότι συµφωνεί  για την  τοποθέτηση του ΑΤΜ µε την προϋπόθεση  η κάλυψη των εξόδων της 
λειτουργίας του (∆ΕΗ κ.λ.π) να καλύπτεται από τον µισθωτή του χώρου  και ψηφίζει την πρόταση του. 
Η Πρόεδρος προτείνει α) την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής του  ΦΑΝΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την εκµίσθωση χώρου 2 τ.µ. σε ακίνητο-κοινοτικό κατάστηµα- της Τοπικής Κοινότητας Φισκάρδου ∆. Ε. Ερίσου 
∆ήµου Κεφαλλονιάς, προκειµένου να εγκατασταθεί ένα µηχάνηµα αυτόµατης ανάληψης χρηµάτων (Α.Τ.Μ) . β) Να ανακηρυχθεί 
πλειοδότης η Τράπεζα  ΠΕΙΡΑΙΩΣ  Α.Ε αντί ποσού 210,00 € µηνιαίως. 
Την εισήγηση της Προέδρου  ψηφίζουν:  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή - Ηλίας Κουρκουµέλης και Ζαπάντης 
Ανδρέας . 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  136/2016 απόφαση ∆.Σ (έγκριση µελέτης-καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
 Την  154/ 9-06 -2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) 
3) Το  20373 /16-06-2016 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής  ∆ιαγωνισµού  . 
 
                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει στο σύνολό του 20373 /16-06-2016 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής  του  ΦΑΝΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ  ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την εκµίσθωση χώρου 2 τ.µ. σε ακίνητο-κοινοτικό κατάστηµα- της Τοπικής Κοινότητας Φισκάρδου ∆. Ε. Ερίσου 

∆ήµου Κεφαλλονιάς, προκειµένου να εγκατασταθεί ένα µηχάνηµα αυτόµατης ανάληψης χρηµάτων (Α.Τ.Μ) 
     2. Ανακηρύσσει  πλειοδότρια   την Τράπεζα   ΠΕΙΡΑΙΩΣ  Α.Ε  δια του εκπροσώπου της κ. Παναγιώτη Ταµπακόπουλου  αντί ποσού 
210,00 € µηνιαίως. 

  3. Μετά τον κατά  τον νόµο έλεγχο της παρούσας απόφασης  από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση    Πελοποννήσου –∆υτικής 
Ελλάδας & Ιονίου οφείλει η πλειοδότρια Τράπεζα  ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε  εντός προθεσµίας 10 ηµερών από την ενηµέρωση του για την 
έγκριση της κατακύρωσης των πρακτικών από την Οικονοµική Επιτροπή να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης 
µίσθωσης, αντικαθιστώντας την εγγυητική επιστολή συµµετοχής µε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου. 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   157  / 2016                                                                            Α∆ Α: ΩΕΙΜΩΕ5-Β9∆ 
ΘΕΜΑ : Άσκηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον λόγο  στην Προϊσταµένη της 
Νοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου δικηγόρο κ.  Νίκη Χριστοφοράτου  η οποία  εισηγούµενη  το 1 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση 
αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 19276/ 9-06-2016 εισήγηση της στην οποία   
αναφέρονται τα παρακάτω:  
  
 Στις 20 Μαρτίου 2014 συζητήθηκε στο  Μονοµελές Εφετείο Πατρών η από 15-4-2013 έφεση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ΚΑΤΑ 
της Βασιλικής Αντζουλάτου και ΚΑΤΑ της µε αριθ. 54/2012 οριστικής απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. Με την 
απόφαση αυτή έγινε δεκτή η αγωγή της πρώην υπαλλήλου προερχοµένης από τον τέως ∆ήµο Σάµης  και συγκεκριµένα αναγνώρισε 
την ακυρότητα της γενόµενης από τον πρώην ∆ήµο καταγγελίας των συµβάσεων εργασίας της. 
 Μετά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης στο ∆ευτεροβάθµιο ∆ικαστήριο έγινε δεκτή τυπικά η έφεση του ∆ήµου αλλά 
απορρίφθηκε κατ’ ουσία µε την υπ’ αρ. 144/2015 απόφαση επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση. 
 Σύµφωνα µε την µε αριθ. πρωτ. 52510/31-12-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, Τµήµα Προσωπικού ΟΤΑ, απευθυνόµενη στις έδρες των Αποκεντρωµένων ∆ιευθύνσεων, την οποία για ενηµέρωση 
σας προσκοµίζω, προβλέπεται ρητά ότι η µη εξάντληση των ενδίκων µέσων σε αυτού του είδους τις δικαστικές διαφορές δύναται να 
ενεργοποιήσει τη διαδικασία περί πειθαρχικής ευθύνης αιρετών που µετέχουν στα συλλογικά όργανα νοµικών προσώπων µε 
ταυτόχρονη παραποµπή τους στον αρµόδιο εισαγγελέα για διερεύνηση διάπραξης ποινικού αδικήµατος.  
 Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την άσκηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου 
Πάγου, να ορίσει την υπογράφουσα πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου για την άσκηση αυτής καθώς και για την παράσταση της κατά 
τη συζήτηση αυτής όποτε αυτή οριστεί η σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Ζαπάντης Ανδρέας αναφέρει ότι εφόσον το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει πάρει απόφαση για τις τελεσίδικες αυτές αποφάσεις 
κατάταξης των εργαζοµένων σε θέσεις Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου πιστεύει ότι δεν πρέπει να    ασκηθεί  η  αναίρεση  και 
ψηφίζει την πρότασή του. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Είναι πάγια θέση µας ότι πέρα από τα γενικά ζητήµατα που µπορείς να βάλεις σε 
ένα θεσµικό πλαίσιο,  η ∆ηµοτική Αρχή πρέπει να στέκεται στην ουσία των θεµάτων ,  όπως ξεπερνάει και λυγίζει τον νόµο σε άλλες 
περιπτώσεις όσον αφορά µεγάλες επιχειρήσεις και µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα ,όταν όµως αφορά εργαζόµενους εκεί είναι 
αµείλικτη να εφαρµόσει τον νόµο και να κάνει αναιρέσεις και να δηµιουργήσει και ένα επί πλέον κόστος στον ∆ήµο. Εµείς λοιπόν 
λέµε ότι  θα πρέπει να είναι αποδεκτική  δηλαδή να µην κάνει αναίρεση και οι άνθρωποι να καταλάβουν την θέση που δικαιούνται 
στον οργανισµό και αυτή την πρόταση ψηφίζουµε. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης Άγγελος και  Κουρκουµέλης 
Ηλίας. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
     
                                               ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την άσκηση  αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου για την παραπάνω υπόθεση. 
2. Ορίζει  την πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλληνίας κ. Νίκη Χριστοφοράτου για την άσκηση αυτής καθώς και για την 
παράσταση της κατά τη συζήτηση αυτής όποτε αυτή οριστεί η σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  158   / 2016                                                                           Α∆Α: Ω5ΨΙΩΕ5-94Θ 
ΘΕΜΑ : Άσκηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου. 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον λόγο  στην Προϊσταµένη της 
Νοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου δικηγόρο κ.  Νίκη Χριστοφοράτου  η οποία  εισηγούµενη  το 2 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση 
αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ. 19277/ 9-06-2016 εισήγηση της στην οποία   
αναφέρονται τα παρακάτω:  
  

 Στις 20 Μαρτίου 2014 συζητήθηκε στο  Μονοµελές Εφετείο Πατρών η από 15-3-2010 έφεση του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ΚΑΤΑ 
των α) Σταύρου Παπαδάτου και β) Ιουλίας ∆όριζα  και ΚΑΤΑ της µε αριθ. 107/2013 οριστικής απόφασης του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. Με την απόφαση αυτή έγινε δεκτή η αγωγή των πρώην υπαλλήλων προερχοµένων από τον τέως ∆ήµο 
Σάµης  και συγκεκριµένα αναγνώρισε ότι συνδέονται µε τον εναγόµενο ∆ήµο µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου 
ως διοικητικοί υπάλληλοι. 
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 Μετά τη συζήτηση της ως άνω υπόθεσης στο ∆ευτεροβάθµιο ∆ικαστήριο εκδόθηκε η µε αριθ. 42/2015 απόφαση του 
Μονοµελούς Εφετείου Πατρών µε την οποία έγινε δεκτή τυπικά και κατ’ ουσίαν η έφεση του ∆ήµου, εξαφάνισε την υπ’ αριθ’ 42/2015 
απόφαση, κράτησε και δίκασε την υπόθεση και τελικά αναγνώρισε ότι οι ενάγοντες συνδέονται µε το ∆ήµο µε σύµβαση εξαρτηµένης 
εργασίας αορίστου χρόνου και µε την ιδιότητα των εκπαιδευτών της καλλιτεχνικής καθοδήγησης.  
 Σύµφωνα µε την µε αριθ. πρωτ. 52510/31-12-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, Τµήµα Προσωπικού ΟΤΑ, απευθυνόµενη στις έδρες των Αποκεντρωµένων ∆ιευθύνσεων, την οποία για ενηµέρωση 
σας προσκοµίζω, προβλέπεται ρητά ότι η µη εξάντληση των ενδίκων µέσων σε αυτού του είδους τις δικαστικές διαφορές δύναται να 
ενεργοποιήσει τη διαδικασία περί πειθαρχικής ευθύνης αιρετών που µετέχουν στα συλλογικά όργανα νοµικών προσώπων µε 
ταυτόχρονη παραποµπή τους στον αρµόδιο εισαγγελέα για διερεύνηση διάπραξης ποινικού αδικήµατος.  
 Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει για την άσκηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου 
Πάγου, να ορίσει την υπογράφουσα πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου για την άσκηση αυτής καθώς και για την παράσταση της κατά 
τη συζήτηση αυτής όποτε αυτή οριστεί η σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Ζαπάντης Ανδρέας αναφέρει ότι εφόσον το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει πάρει απόφαση για τις τελεσίδικες αυτές αποφάσεις 
κατάταξης των εργαζοµένων σε θέσεις Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου πιστεύει ότι δεν πρέπει να    ασκηθεί  η  αναίρεση  και 
ψηφίζει την πρότασή του. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω: Είναι πάγια θέση µας ότι πέρα από τα γενικά ζητήµατα που µπορείς να βάλεις σε 
ένα θεσµικό πλαίσιο,  η ∆ηµοτική Αρχή πρέπει να στέκεται στην ουσία των θεµάτων ,  όπως ξεπερνάει και λυγίζει τον νόµο σε άλλες 
περιπτώσεις όσον αφορά µεγάλες επιχειρήσεις και µεγάλα επιχειρηµατικά συµφέροντα ,όταν όµως αφορά εργαζόµενους εκεί είναι 
αµείλικτη να εφαρµόσει τον νόµο και να κάνει αναιρέσεις και να δηµιουργήσει και ένα επί πλέον κόστος στον ∆ήµο. Εµείς λοιπόν 
λέµε ότι  θα πρέπει να είναι αποδεκτική  δηλαδή να µην κάνει αναίρεση και οι άνθρωποι να καταλάβουν την θέση που δικαιούνται 
στον οργανισµό και αυτή την πρόταση ψηφίζουµε. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος – Κωνσταντάκης Άγγελος και  Κουρκουµέλης 
Ηλίας. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
     
                                                   ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει την άσκηση  αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου για την παραπάνω υπόθεση. 
2. Ορίζει  την πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλληνίας κ. Νίκη Χριστοφοράτου για την άσκηση αυτής καθώς και για 

την παράσταση της κατά τη συζήτηση αυτής όποτε αυτή οριστεί η σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  159  / 2016                                                                                      Α∆Α: 64Ι4ΩΕ5-3Β2 
ΘΕΜΑ : Έγκριση της αριθµ. 808/9-06-2016 απόφασης Αναπληρωτή ∆ηµάρχου. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον λόγο  στην Ειδική Σύµβουλο  
του κ. ∆ηµάρχου  δικηγόρο κ.  Ιωάννα Μαρκέτου  η οποία  εισηγούµενη  το 3 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση της αριθµ. 
808/9-06-2016 απόφασης  Αναπληρωτή ∆ηµάρχου.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ.  19416/ 9-06-2016 απόφαση 
του  Αναπληρωτή ∆ηµάρχου κ. Λυκούδη σύµφωνα µε την οποία χορηγεί εντολή – εξουσιοδότηση στην δικηγόρο Κεφαλλονιάς κα 
Μαρκέτου Ιωάννα, όπως παραστεί κατά την δικάσιµο της 10ης Ιουνίου 2016 καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο ενώπιον του 
Εφετείου Αθηνών και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση της από 25.03.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 
463/2013 έφεσης προβαίνοντας σε όλες τις νόµιµες ενέργειες και σε περίπτωση κωλύµατός της η ως άνω εντολή – εξουσιοδότηση  
χορηγείται  στην  δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ∆ΣΑ 29505) κ. Νατάσσα Τσατραφύλλια. 
Ζητείται από την Επιτροπή η έγκριση της παραπάνω απόφασης  για τον ορισµό δικηγόρου και την παράσταση ενώπιον του 
Εφετείου Αθηνών.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψηφίζει ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος  -Κουρκουµέλης Ηλίας- Ζαπάντης Ανδρέας . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την  µε αριθ. πρωτ.  19416/ 9-06-2016 απόφαση του  Αναπληρωτή ∆ηµάρχου. 
την εισήγηση της Ειδικής Σύµβουλου  του κ. ∆ηµάρχου  . 
     
                                                 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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3. Εγκρίνει ως έχει την 808/9-06-2016 απόφαση του Αναπληρωτή ∆ηµάρχου κ. ∆ιονυσίου Λυκούδη. 
4. Χορηγεί εντολή – εξουσιοδότηση στην δικηγόρο Κεφαλλονιάς κα Μαρκέτου Ιωάννα, όπως παραστεί κατά την δικάσιµο της 

10ης Ιουνίου 2016 καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Εφετείου Αθηνών και εκπροσωπήσει τον ∆ήµο 
Κεφαλλονιάς κατά την συζήτηση της από 25.03.2013 και µε αριθµό κατάθεσης 463/2013 έφεσης προβαίνοντας σε όλες τις 
νόµιµες ενέργειες. 

5. Σε περίπτωση κωλύµατός της η ως άνω εντολή – εξουσιοδότηση  χορηγείται  στην  δικηγόρο Αθηνών (ΑΜ∆ΣΑ 29505) κ. 
Νατάσσα Τσατραφύλλια. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   160 / 2016                                                                       Α∆Α: 7ΡΨΩΩΕ5-00Ξ 
ΘΕΜΑ : Άσκηση αγωγής του άρθρου 6 παρ. του Ν 2664/1998 για τµήµα ακινήτου στη θέση «Χάλιος ή Ρογκιά» της 

Κτηµατικής Περιφέρειας Φάρσων και ορισµός δικηγόρου. 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον λόγο  στην Ειδική Σύµβουλο  
του κ. ∆ηµάρχου  δικηγόρο κ.  Ιωάννα Μαρκέτου  η οποία  εισηγούµενη  το 4 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση αγωγής του 
άρθρου 6 παρ. του Ν 2664/1998 για τµήµα ακινήτου στη θέση «Χάλιος ή Ρογκιά» της Κτηµατικής Περιφέρειας Φάρσων και ορισµός 
δικηγόρου.» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ.  19469/ 10-06-2016 εισήγησή της Προϊσταµένης της Νοµικής Υπηρεσίας 
κ. Νίκης Χριστοφοράτου   η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
∆υνάµει της µε αριθµό 35/2013 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς ορίστηκε ο δικηγόρος 

Κεφ/νιάς κ. Ιωάννης Λυκούδης προκειµένου να ασκήσει κύρια παρέµβαση κατά των Αναστασίου Βουτσινά, του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
και του Άγγελου Βουτσινά κ.λ.π., για τµήµα του ακινήτου µε ΚΑΕΚ 250720517049 όπως αυτό εµφαίνεται στο από 22-02-2013 
τοπογραφικό διάγραµµα της Τοπο-γράφου Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς Γεωργίας Βλάχου µε τα 
περιµετρικά στοιχεία 20149–44-45-9-10-45-20353-20354-20355-20356-20357-20358-20359-20323-20324-20325-20020-20019-
20177-20176-20175-20174-20173-20172-20171-20170-20169-20168-20167-20166-20165-20164-20163-20162-20161-20160-20159-
20158-20157-20156-20155-20154-20153-20152-20151-20150-20149, εµβαδού  111.828,02 τ.µ., στο οποίο ο ∆ήµος µας είναι κύριος 
κατά δήλωση του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Φαρσών κ. Βασιλείου Βουτσινά. 
 

Εν συνεχεία λόγω µεταβολής του νοµοθετικού καθεστώτος που ρύθµιζε το ζήτηµα της διόρθωσης κτηµατολογικών 
εγγράφων για ακίνητα που είχαν καταχωρηθεί στο Κτηµατολόγιο µε την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη»,  µε την µε αριθµό 123/2014 
απόφαση της Οικονο-µικής Επιτροπής αποφασίστηκε η παραίτηση του ∆ήµου µας από το µε αριθµό 44/2013 δικόγραφο της κύριας 
παρέµβασης και δόθηκε η εντολή στον εν λόγω δικηγόρο να παραστεί ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας κατά την 
δικάσιµο της 03.06.2014 και να δηλώσει την παραίτηση του δήµου µας από το δικόγραφο της κύριας παρέµβασης.  

Επειδή ο ∆ήµος µας δύναται να ασκήσει ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας την προβλεπόµενη εκ του 
άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 2664/1998 αγωγή κατά του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την διόρθωση της κτηµατολογικής εγγραφής για το 
τµήµα του ακινήτου µε ΚΑΕΚ 250720517049 όπως αυτό εµφαίνεται στο από 22.02.2013 τοπογραφικό διάγραµµα της Τοπογράφου 
Μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου Κεφαλλονιάς Γεωργίας Βλάχου µε  τα περιµετρικά στοιχεία 20149–44-45-9-10-45-
20353-20354-20355-20356-20357-20358-20359-20323-20324-20325-20020-20019-20177-20176-20175-20174-20173-20172-20171-
20170-20169-20168-20167-20166-20165-20164-20163-20162-20161-20160-20159-20158-20157-20156-20155-20154-20153-20152-
20151-20150-20149, εµβαδού 111.828,02 τ.µ. και στο οποίο κατά δήλωση του κ. Βουτσινά Βασίλη Εκπροσώπου της Τοπικής 
Κοινότητας Φαρσών  ο ∆ήµος µας είναι κύριος µε χρησικτησία. 

Επειδή η επί παγία αντιµισθία δικηγόρος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα Νίκη Χριστοφοράτου κωλύεται  να χειριστεί την εν 
λόγω υπόθεση, καθώς χειρίζεται υποθέσεις του Ελληνικού ∆ηµοσίου το οποίο είναι αντίδικος στην συγκεκριµένη υπόθεση. 
 Επειδή ο δικηγόρος κ. Ι. Λυκούδης έχει χειριστεί την εν λόγω υπόθεση µέχρι σήµερα, διατηρεί δε όλα τα σχετικά έγγραφα 
που αφορούν αυτή και έχει γνώση του όλου του φακέλου της υπόθεσης, το πλήρες δε ιστορικό της υπόθεσης περιγράφει 
λεπτοµερώς στην από 04.06.2016 επιστολή του (αριθ. πρωτ. : 19429/09.06.2016). 

Επειδή η Επιτροπή σας είναι αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 για την άσκηση όλων των ένδικων 
βοηθηµάτων και µέσων αλλά και για τον ορισµό δικηγόρου παρακαλείσθε όπως : α) εγκρίνετε την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος 
της αγωγής που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 2664/1998 που αφορά τις κτηµατολογικές εγγραφές για ακίνητα µε την 
ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», για τµήµα του ακινήτου  µε ΚΑΕΚ  250720517049 όπως αυτό εµφαίνεται στο από 22.02.2013 
τοπογραφικό διάγραµµα της τοπογράφου µηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς Γεωργίας Βλάχου µε τα 
περιµετρικά στοιχεία 20149–44-45-9-10-45-20353-20354-20355-20356-20357-20358-20359-20323-20324-20325-20020-20019-
20177-20176-20175-20174-20173-20172-20171-20170-20169-20168-20167-20166-20165-20164-20163-20162-20161-20160-20159-
20158-20157-20156-20155-20154-20153-20152-20151-20150-20149 και στο οποίο κατά δήλωση του κ. Βουτσινά Βασίλη 
Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Φαρσών  ο ∆ήµος µας είναι κύριος µε χρησικτησία και β) χορηγήσετε εντολή-εξουσιοδότηση 
στον δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Ιωάννη Λυκούδη όπως προβεί κατ’ εντολή και για λογαριασµό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στην άσκηση 
του ως άνω ένδικου βοηθήµατος καθώς και να παρασταθεί ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου κατά την συζήτηση της όπου και όταν 
οριστεί καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
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Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος  -Κουρκουµέλης Ηλίας- Ζαπάντης Ανδρέας και 
Γκισγκίνης Νικόλαος . 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την  35/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
     
                                                   ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει  την άσκηση του ένδικου βοηθήµατος της αγωγής που προβλέπεται στο άρθρο 6 παρ. 3 του ν. 2664/1998 
που αφορά τις κτηµατολογικές εγγραφές για ακίνητα µε την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη», για τµήµα του ακινήτου  µε 
ΚΑΕΚ  250720517049 όπως αυτό εµφαίνεται στο από 22.02.2013 τοπογραφικό διάγραµµα της τοπογράφου 
µηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Κεφαλλονιάς Γεωργίας Βλάχου µε τα περιµετρικά στοιχεία 20149–44-
45-9-10-45-20353-20354-20355-20356-20357-20358-20359-20323-20324-20325-20020-20019-20177-20176-20175-
20174-20173-20172-20171-20170-20169-20168-20167-20166-20165-20164-20163-20162-20161-20160-20159-
20158-20157-20156-20155-20154-20153-20152-20151-20150-20149 και στο οποίο κατά δήλωση του κ. Βουτσινά 
Βασίλη Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Φαρσών  ο ∆ήµος µας είναι κύριος µε χρησικτησία. 

2. Χορηγεί  εντολή-εξουσιοδότηση στον δικηγόρο Κεφαλληνίας κ. Ιωάννη Λυκούδη όπως προβεί κατ’ εντολή και για 
λογαριασµό του ∆ήµου Κεφαλλονιάς στην άσκηση του ως άνω ένδικου βοηθήµατος καθώς και να παρασταθεί 
ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου κατά την συζήτηση της όπου και όταν οριστεί καθώς και σε κάθε µετ’ αναβολή 
δικάσιµο. 

3. Η αµοιβή του δικηγόρου κ. Ιωάννη Λυκούδη καθορίζεται σύµφωνα µε τις νόµιµες αµοιβές. 
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  161  / 2016                                                                  Α∆Α: 7ΖΛ4ΩΕ5-23Τ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση άσκησης του ένδικου βοηθήµατος της Προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών. 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον λόγο  στην Προϊσταµένη της 
Νοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου δικηγόρο κ.  Νίκη Χριστοφοράτου  η οποία  εισηγούµενη  το 5 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: 
«Έγκριση άσκησης του ένδικου βοηθήµατος της Προσφυγής ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών.» θέτει υπόψη της 
Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ.  19183/ 8-06-2016 εισήγησή της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  

 
Την 01.04.2016 µας κοινοποιήθηκε η µε αριθµό 27677/6419/31.03.2016 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακών 

Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης µε την οποία αποφασίστηκε : Α) η επιβολή διοικητικού προστίµου σε βάρος µας, συνολικού 
ύψους είκοσι επτά χιλιάδων ευρώ (27.000 ευρώ) το οποίο επιµερίζεται σε πρόστιµο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 ευρώ) για 
λειτουργία Χώρου Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων στη θέση «Βοράτω» κατά παράβαση του άρθρου 12 του ν. 1650/1986 και του 
άρθρου 10 της ΚΥΑ 50910/2727/2003, που συνιστά υποβάθµιση περιβάλλοντος (A 1 κεφάλαιο), πρόστιµο ύψους επτά χιλιάδων 
ευρώ (7.000 ευρώ), για εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης του ΧΑ∆Α, χωρίς την υποβολή Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής 
Αποκατάστασης στην αρµόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και την έκδοση σχετικής άδειας από τον 
Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης κατά παράβαση του άρθρου 10 παρ. 2 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 σύµφωνα µε τις 
διαπιστώσεις της 2ης αυτοψίας του Κ.Ε.Π.ΠΕ. στις 15.01.2016 (Α 2 κεφαλαίο) και τέλος πρόστιµο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 
ευρώ) για την διαχείριση των αµιαντούχων υλικών που εντοπίστηκαν στο χώρο κατά την αυτοψία της 3ης Νοεµβρίου 2015, χωρίς 
έγκριση σχεδίου εργασιών από το Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 της ΚΥΑ 
8243/1113/26.02.1991 σύµφωνα µε τις διαπιστώσεις της 2ης αυτοψίας του Κ.Ε.Π.ΠΕ. στις 15.01.2016. (Α 3 κεφάλαιο), Β) Την 
οριστική παύση της λειτουργίας Χώρου Ανεξέλεγκτης ∆ιάθεσης Αποβλήτων στη θέση «Βοράτω». 

Καθώς ο ∆ήµος µας είχε ουσιαστικούς και νοµικούς λόγους για την προσβολή της εν λόγω απόφασης, λόγω 
αποκλειστικών προθεσµιών που διέπουν τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας, προκειµένου να µην απεµπολήσει δικαιώµατά του, 
ασκήσαµε την από 30.05.2016 και µε αριθµό κατάθεσης ΠΡ 393/2016 προσφυγή ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού 
Πρωτοδικείου Πατρών. 

Επειδή η Επιτροπή σας είναι αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 για την λήψη απόφασης σχετικά µε την 
άσκηση όλων των ένδικων βοηθηµάτων και µέσων παρακαλείσθε όπως : α) εγκρίνετε την άσκηση της από 30.05.2016 και µε αριθµό 
κατάθεσης ΠΡ 392/2016 προσφυγής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά της εδρεύουσας στο Αργοστόλι Περιφερειακής Ενότητας 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης για την ακύρωση άλλως την µεταρρύθµιση της µε αριθµό 27677/6419/31.03.2016 απόφασης του 
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης από την επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου κα. Νίκη 
Χριστοφοράτου και β) χορηγήσετε σχετική εντολή – εξουσιοδότηση στην επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα 
Νίκη Χριστοφοράτου όπως παραστεί κατά την συζήτηση της ως άνω προσφυγής κατά την δικάσιµο που θα οριστεί καθώς και σε 
κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δηλώνει τα παρακάτω:  Επί της ουσίας ο ∆ήµος λειτουργούσε µία χωµατερή µε όλα τα αναφερόµενα 
προβλήµατα και νοµίζουµε ότι δεν ήλθε τώρα η Περιφέρεια που δεν είναι ένα όργανο πέρα και έξω από την Κεφαλλονιά µία 
απρόσωπη υπηρεσία µε απρόσωπους Περιφερειάρχες και υπαλλήλους.  Για να γίνει αυτή η αυτοψία και να µπεί το πρόστιµο 
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υπήρχαν υπεύθυνες καταγγελίες και έντονες διαµαρτυρίες και οχλήσεις των κατοίκων της περιοχής.  Εµείς επειδή δεν ξέρουµε αν 
λειτουργεί ή δεν λειτουργεί αυτή την στιγµή η χωµατερή και αν λειτουργεί θα λέγαµε ο ∆ήµος να µην κάνει καµία  προσφυγή και να 
κλείσει άµεσα και για τον λόγο αυτό ψηφίζουµε ΛΕΥΚΟ. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος  -Κουρκουµέλης Ηλίας- Ζαπάντης Ανδρέας. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
     
                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει  την άσκηση της από 30.05.2016 και µε αριθµό κατάθεσης ΠΡ 392/2016 προσφυγής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κατά 
της εδρεύουσας στο Αργοστόλι Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης για την ακύρωση άλλως την 
µεταρρύθµιση της µε αριθµό 27677/6419/31.03.2016 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακών Ενοτήτων 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης από την επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου κα. Νίκη Χριστοφοράτου. 

2. Χορηγεί σχετική εντολή – εξουσιοδότηση στην επί παγία αντιµισθία δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κα Νίκη 
Χριστοφοράτου όπως παραστεί κατά την συζήτηση της ως άνω προσφυγής κατά την δικάσιµο που θα οριστεί καθώς και 
σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  162  / 2016                                                                            Α∆Α: Ψ6ΙΤΩΕ5-Θ7Α 
ΘΕΜΑ : Άσκηση έφεσης κατά της υπ αρίθ. 54/2016 απόφασης Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  δίνει τον λόγο  στην Προϊσταµένη της 
Νοµικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου δικηγόρο κ.  Νίκη Χριστοφοράτου  η οποία  εισηγούµενη  το 6 ο θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Άσκηση 
έφεσης κατά της υπ αρίθ. 54/2016 απόφασης Ειρηνοδικείου Αργοστολίου..» θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ.  19964/ 
14-06-2016 εισήγησή της η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
             
   Στις 5 Οκτωβρίου2015 συζητήθηκε στο Ειρηνοδικείο Αργοστολίου η από 15-3-2014 (αρ. κατ. 23α/2014) αγωγή του Σταύρου 
Καρούσου κατά του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. Με την ως  άνω αγωγή ο ενάγων ζητούσε να του καταβληθεί α) το ποσό των 6.570 ευρώ 
για την εκτύπωση της εφηµερίδας «Πυλαρινά Νέα» που του οφείλεται από τον πρώην ∆ήµο Πυλαρέων από το έτος 2010 και β) το 
ποσό των 4.403 ευρώ για την εκτύπωση της εφηµερίδας «Φαρσινά Νέα» που του οφείλεται από τον πρώην ∆ήµο Αργοστολίου από 
το έτος επίσης 2010. Η αγωγή έγινε εν µέρει δεκτή µε την µε αριθ. 54/2016 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισµού ενώ ως προς την κύρια βάση της κρίθηκε ως µη νόµιµη  καθώς έγινε δεκτός ο ισχυρισµός 
του ∆ήµου µας ότι οι συµβάσεις έργου που είχαν καταρτισθεί ατύπως ήταν άκυρες. Υποχρεώθηκε λοιπόν ο ∆ήµος σύµφωνα µε την 
παραπάνω απόφαση να καταβάλλει στον ενάγοντα το ποσό των 10.973 ευρώ νοµιµότοκα από την έκδοση της αγωγής και 
απορρίφθηκε το αίτηµα για κήρυξη της απόφασης ως προσωρινά εκτελεστής. 
                Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου αποφασίζει για την άσκηση όλων των 
ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων µέσων. 
                Ενόψει των ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει την άσκηση του ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της 
µε αριθ. 54/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου, να ορίσει την υπογράφουσα την παρούσα πληρεξουσία δικηγόρο του 
∆ήµου για την άσκηση και κατάθεση αυτής καθώς και για την παράσταση της ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου κατά τη συζήτηση 
της όποτε αυτή οριστεί ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο.           
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Ζαπάντης Ανδρέας προτείνει στο βαθµό που έχουν γίνει αυτές οι εργασίες να πληρωθούν και να µην ασκηθεί έφεση. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αναφέρει τα παρακάτω:  Αυτά είναι υπαρκτά  πράγµατα ,δεν είναι από το µυαλό του συγκεκριµένου οι 
εφηµερίδες και ειδικά τα Πυλαρινά Νέα έβγαιναν  µέχρι τον ∆εκέµβρη του 2010 όπως και τα υπόλοιπα. Πιστεύουµε ότι  δεν πρέπει 
να συνεχίσουµε ,εµείς αν είµαστε δηµοτική αρχή αυτό θα κάναµε και να πληρωθούν τα οφειλόµενα στον συγκεκριµένο . 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος  -Κουρκουµέλης Ηλίας. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2)  την εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας . 
                                                  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εγκρίνει  την  άσκηση του ενδίκου µέσου της έφεσης κατά της µε αριθ. 54/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. 
Ορίζει  στην επί παγία αντιµισθία πληρεξούσια δικηγόρο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νίκη Χριστοφοράτου για την άσκηση και 
κατάθεση αυτής καθώς και για την παράσταση της ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου κατά τη συζήτηση της όποτε αυτή οριστεί ή 
σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο. 
∆ικάσιµη. 
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ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      163/ 2016                                                                   Α∆Α: 79ΤΧΩΕ5-ΤΑΓ 
ΘΕΜΑ : Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια Καλαθοφόρου Οχήµατος.  
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στον Προϊστάµενο του 
Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος εισηγούµενος  το 7ο θέµα  ηµερήσιας  
διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια Καλαθοφόρου Οχήµατος.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής 
το µε αριθ. 19848/  13-06-2016 διαβιβαστικό  του  σύµφωνα µε το οποίο αποστέλλει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το µε 
αρίθ. πρωτ. 19735/13-06-2016 Πρακτικό τα οποία αναλυτικά έχουν  ως εξής:  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Αργοστόλι: 13.06.2016 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                Aριθ.Πρωτ.: 19735 
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» 
 

Σήµερα 13.06.2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. συνεδρίασε, κατόπιν της αριθ. 19434/09-06-2016 Πρόσκληση του 
Aναπληρωτή Προέδρου της, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού που συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 15/2016 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής ,αποτελούµενη από τους: 

1.Ελευθεράτου Αικατερίνη, ∆ιοικητικός Υπάλληλος ∆ήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 
2.Παγουλάτος Κωνσταντίνος, ∆ιοικητικός Υπάλληλος δήµου Κεφαλονιάς(Μέλος). 
3.Παγώνης ∆ιονύσιος ,Προϊστάµενος Γραφείου προµηθειών ∆ήµου Κεφαλονιάς (Αναπληρωτής Πρόεδρος). 
Από τις 09:30 έως τις 10:00 π.µ. δεχόταν προσφορές για την προµήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ»για 

την κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
Τις 10:01 µετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου της Επιτροπής µε τον Υπάλληλο του Πρωτοκόλλου του 

∆ιοικητικού τµήµατος , κ. Σταύρο Παπαδάτο, προκειµένου να ενηµερωθεί για το πόσες προσφορές έχουν πρωτοκολληθεί έως τις 
10:00 π.µ., του ανακοίνωσε ότι δεν έχει πρωτοκολληθεί καµία προσφορά , 

Επιπλέον δεν παρουσιάστηκε αυτοπροσώπως κανένας υποψήφιος ανάδοχος για το διαγωνισµό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» 

Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια της διαδικασίας η Επιτροπή , έλαβε υπόψη: 
α)την αριθ. 424/13099/21-04-2016 ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ»[Α∆Α:6ΣΙΦΩΕ5-ΞΕΜ, Α∆ΑΜ:16PROC004263051] 
β)την αριθ. 13106/21-04-2016 Περίληψη διακήρυξης του διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ»[A∆Α:ΩΩΑ∆ΩΕ5-77Χ], 
γ)την αριθ. 132/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής(Α∆Α: 72∆ΙΩΕ5-Ν4Υ) για την Κατάρτιση των όρων διακήρυξης 

δηµόσιου πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας καλαθοφόρου οχήµατος 
Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ε Ι 

α) Να κηρυχθεί άγονος ο ∆ιαγωνισµός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» 
β) Την επανάληψη του ∆ιαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» στον αυτό τόπο και ώρα την 

∆ευτέρα 20/06/2016 σύµφωνα µε την αριθ. 132/2016 απόφαση της Οικ. Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς(κατάρτιση των όρων 
δηµοπράτησης του πρόχειρου διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ»), στην οποία είχε προβλεφθεί η 
επανάληψη του εν λόγω διαγωνισµού την ∆ευτέρα 20/06/2016 στον αυτό τόπο και ώρα , εφόσον ο αρχικός διαγωνισµός απέβαινε 
άγονος. 
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε σήµερα στις 13/06/2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:15 π.µ., το οποίο αφού υπογράφηκε από όλα 
τα µέλη της Επιτροπής στάλθηκε προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλονιάς 
Τα µέλη της επιτροπής ∆ιαγωνισµού 
1. Παγώνης ∆ιονύσιος ________________ 
2. Παγουλάτος Κωνσταντίνος __________ 
3. Ελευθεράτου Αικατερίνη ______________ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά περιγράφονται στα 
µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Ζαπάντης Ανδρέας δηλώνει ΠΑΡΩΝ. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει ότι ο διαγωνισµός αυτός επαναλαµβάνεται και τρίτη φορά χωρίς να παρουσιαστεί 
µειοδότης γιατί η µελέτη για τον διαγωνισµό αυτό όπως και για τόσους άλλους δεν είναι σωστή ,προτείνει  να  διατεθεί  από τον 
∆ήµο το απαιτούµενο ποσό  για την αγορά  καινούργιου και όχι µεταχειρισµένου καλαθοφόρου  και ψηφίζει την πρότασή του . 

Η Πρόεδρος προτείνει α) την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ  του  
δηµόσιου πρόχειρου διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη Προσφορά για την προµήθεια 
«Καλαθοφόρου Οχήµατος»,β) Να κηρυχθεί άγονος ο ∆ιαγωνισµός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» & γ) την προκήρυξη εκ 
νέου του επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού γιατί µε την 132/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έχει οριστεί η διεξαγωγή του για τις 20-06-2016 
που είναι ηµέρα αργίας ,  προκειµένου να διασφαλιστούν   οι  υποψήφιοι  µειοδότες  για την έγκυρη υποβολή των προσφορών τους .    
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Την εισήγηση της Προέδρου  ψηφίζουν:  Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή - Ηλίας Κουρκουµέλης . 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                      
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την  116/2016 απόφαση ∆.Σ (έγκριση µελέτης-καθορισµός τρόπου εκτέλεσης) 
 Την  132/17-05-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) 
3) Το  19735 /13-06-2016 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ . 
 
                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

1. Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αρίθ. πρωτ. 19735 /13-06-2016 Πρακτικό της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ του   δηµόσιου πρόχειρου 
διαγωνισµού µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη Προσφορά για την προµήθεια 

«Καλαθοφόρου Οχήµατος», 

     2. Κηρύσσει  άγονο  τον ∆ιαγωνισµό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» 

    3. Την προκήρυξη εκ νέου του επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ µε τους ίδιους όρους 
δηµοπράτησης όπως καταρτισθήκαν µε την 132/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής διότι τις  20-06-2016 που έχει  οριστεί η 
διεξαγωγή του  είναι ηµέρα αργίας των Υπηρεσιών και προκειµένου για την διασφάλιση της έγκυρης υποβολής των προσφορών των 
υποψήφιων µειοδοτών.  

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   164  / 2016                                                                                 Α∆Α: Ω74ΡΩΕ5-1ΚΓ 
ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων διακήρυξης επαναληπτικού δηµόσιου   πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας 
 καλαθοφόρου οχήµατος . 
                                                    
Σύµφωνα µε την   163 /17-06-2016 απόφαση της η Οικονοµική Επιτροπή επειδή ο Τακτικός ∆ιαγωνισµός για την  
προµήθεια Καλαθοφόρου Οχήµατος  προέβη ΑΓΟΝΟΣ και επειδή εκ παραδροµής καθορίστηκε  µε την 132/2016 απόφαση η επανάληψη του  τις 
20-06-2016  που είναι ηµέρα αργίας , προκειµένου να διασφαλιστούν   οι  υποψήφιοι  µειοδότες  για την  
έγκυρη υποβολή των προσφορών τους και γενικά για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του Επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού  ζητείται  
η νέα  κατάρτιση των  όρων όπως ακριβώς καταρτισθήκαν µεν την 132/2016 απόφαση και αναλυτικά:  
 
                                                 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
                                                                   Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
 

∆ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  
 

δηµόσιο πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη Συµφερότερη 
Προσφορά για την προµήθεια «Καλαθοφόρου Οχήµατος», προϋπολογισµού 40.000,00 € χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. και 
49.200,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.,  σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.15/2016 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς και µε τους παρακάτω όρους: 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Αντικείµενο της προµήθειας 

Αντικείµενο της προµήθειας είναι η προµήθεια ενός (1) µεταχειρισµένου, τελευταίας πενταετίας, καλαθοφόρου οχήµατος 
(µηχανήµατος έργου ΜΕ) στο ∆ήµο Κεφαλλονιάς, τουλάχιστον 18,0 m ύψους εργασίας (ύψος πατώµατος καλαθιού από το έδαφος 
άνω των 16,5 m) και 6,0 m οριζόντιας εργασίας. 
Το όχηµα θα καλύψει τις ανάγκες για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών: 
• του συνεργείου ηλεκτροφωτισµού (συντήρηση του ∆ηµοτικού Φωτισµού: αλλαγή λαµπτήρων) και 
• του τµήµατος πρασίνου (κλάδεµα δέντρων κλπ.)  

Θα αποτελείται από πλαίσιο αυτοκίνητο και υπερκατασκευή µε ανυψωτικό µηχανισµό και θα είναι ισχυρής κατασκευής. 
Λοιπές λεπτοµέρειες, περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας µελέτης.  
 
                                                                                          ΑΡΘΡΟ 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις 
Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 
1. Του Άρθρου 2, παρ. 12, του Ν.2286/1995 ΦΕΚ 19/Α «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
2. Του Άρθρου 2 παρ. 7, του Άρθρου 3 παρ. 10 και του Άρθρου 23 παρ. 4, 5 και 6 της υπ’αριθµ. 11389/1993 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 

185/τ.Β’) «Περί ενιαίου κανονισµού προµηθειών Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)» και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους, όπου αυτή 
δεν έρχεται σε αντίθεση µε το Ν. 2286/95 και το Ν. 3463/2006 

3. Την Π 1/3305/03-11-2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12-11-2010 
τεύχος B)  
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4. Του Π.∆. 60/2007 ΦΕΚ 64/Α «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» 

5.  Της ΚΥΑ υπ.αρ. Οικ 15085/593/25-08-2003, ΦΕΚ 1186/Β/2003 «Κανονισµό Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανηµάτων» 
6. Του Π.∆. 118/2007 ΦΕΚ 150/Α «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου (Κ.Π.∆)» 
7. Του Άρθρου 10 του Ν.2880/2001 ΦΕΚ 9/Α/2001 «Πρόγραµµα “ΠΟΛΙΤΕΙΑ” για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και άλλες διατάξεις» 
8. Του Ν.2647/1998 ΦΕΚ 237/Α/1998 «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 
9. Της Εγκύκλ. ΟΙΚ. 372/1709/26-01-1999 «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων σχετικών µε θέµατα κρατικών αυτοκινήτων και 

επικοινωνιών στις Περιφέρειες» 
10. Του Άρθρου 6 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Πρόγραµµα Καλλικράτης» «Σύσταση Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης» 
11. Του Π.∆. 57/2010 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου (σχετικά µε τα µηχανήµατα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ) και κατάργηση των Π.∆. 18/96 και 
377/93» 

12. Της Υ.Α. 6400/2060/1984 ΦΕΚ 387/Β «∆ιαδικασία αγοράς, διάθεσης, θέσης, άρσης  της κυκλοφορίας κ.λπ. αυτ/των των 
Υπηρεσιών του άρθρου 1 του Ν.∆. 2396/53 και δικύκλων» 

13. Της Εγκύκλ. 1759/25489/12-12-2005 «έγκριση αγοράς αυτοκινήτου από το ελεύθερο εµπόριο» 
14. Της Κ.Υ.Α. 129/2534/20-1-2010 (ΦΕΚ 108/Β΄/2010) «Καθορισµός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισµού Κρατικών 

Αυτοκινήτων και άλλες ρυθµίσεις σχετικές µε τα Κρατικά Αυτοκίνητα» 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας  

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη 
προσφορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και µε τους όρους που καθορίζει το αρµόδιο όργανο του ∆ήµου. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Κανόνες δηµοσιότητας  

Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης να σταλεί για δηµοσίευση στον τύπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 της 11389/93 
Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) 
Η δαπάνη δηµοσίευσης είναι υποχρέωση του αναδόχου βάσει του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 
3801/2009. 
                                                                                        ΑΡΘΡΟ 5ο 

Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 
Για ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης 
(ΕΚΠΟΤΑ).  
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Ορισµοί  

1. «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου (ΚτΕ)» ή «Αναθέτουσα Αρχή»:  
Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς  

Οδός  : Πλατεία Βαλλιάνου  
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 26713 – 60153    
Telefax : 26710 – 22572  
E-mail : prom@kefallonia.gov.gr 

2.  «Ανάδοχος προµηθευτής» ή «Προµηθευτής»:  
Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο  ή συνεταιρισµός ή ένωση προµηθευτών ή κοινοπραξία στο οποίο θα κατακυρωθεί ο 
διαγωνισµός 

3. «∆ηµοπρατούσα Αρχή» ή «(∆Α)» και «Αναθέτουσα Αρχή»:  
Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς  

4.  «∆ιευθύνουσα  Υπηρεσία»: Το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
Οδός  : Πλατεία Βαλλιάνου  
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 26713 – 60153    
Telefax : 26710 – 22572  
E-mail : prom@kefallonia.gov.gr 

5. «Προϊσταµένη Αρχή»: Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς ή η Οικονοµική Επιτροπή κατά περίπτωση 
6. «∆ιαγωνιζόµενος» - «Προσφέρων»:  Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο  ή ένωση  που θα υποβάλλει προσφορά.  
7. «Επιτροπή ∆ιαγωνισµού»: Το αρµόδιο/α για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών  όργανο/α της 

Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο θα συγκροτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στις κείµενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 

8. «Τεύχη ∆ιαγωνισµού»: Κάθε τεύχος που εκδίδεται από τον Εργοδότη και διατίθεται στους συµµετέχοντες.  
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9. «Σύµβαση»: Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, η οποία καταρτίζεται µετά την 
ανακοίνωση της Κατακύρωσης.  

10. «Συµβατικό Τίµηµα»: Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί το Έργο. 
11. «Επιτροπή Παραλαβής (Ε.Π.)»: Οµάδα προσώπων, ορισµένη από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία εξουσιοδοτείται να 

εκπροσωπεί την Αναθέτουσα Αρχή στην εκτέλεση των υποχρεώσεων, των δικαιωµάτων ή και των εξουσιών που της 
ανήκουν δυνάµει της Σύµβασης και έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύµβασης από τον Ανάδοχο και την 
παραλαβή των Παραδοτέων της σύµβασης. 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 

Προθεσµία παραλαβής τευχών 
Η παρούσα Προκήρυξη µαζί µε την µελέτη, διατίθεται από τον ∆ΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ: 

∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών: 
Οδός  : Πλατεία Βαλλιάνου  
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 26713 – 60153    
Telefax : 26710 – 22572  
E-mail : prom@kefallonia.gov.gr 

 
κατά τις εργάσιµες ώρες και ηµέρες. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν την Προκήρυξη και την Μελέτη, µέχρι και επτά 
(7) ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής προσφορών (ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού), από την παραπάνω 
υπηρεσία.  

ΑΡΘΡΟ 8ο 
Ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού  

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 00ην ΙΟΥΝΪΟΥ 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), 
στην 

∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών: 
Οδός  : Πλατεία Βαλλιάνου  
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 26713 – 60153    
Telefax : 26710 – 22572  
E-mail : prom@kefallonia.gov.gr 

 
Αρµόδιοι Υπάλληλοι για πληροφορίες:   κ. ∆ιονύσιος Παγώνης 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

Υποβολή προσφορών – φάκελος προσφοράς – χρόνος ισχύος προσφορών  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους διαγωνιζόµενους ή µε νόµιµο εκπρόσωπό τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
Οι διαγωνιζόµενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισµένου Φακέλου Προσφοράς τους µέχρι την παραλαβή του από την 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. Τυχόν έξοδα ασφάλισης, εκτελωνισµού και µεταφοράς βαρύνουν το διαγωνιζόµενο. 
Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην, 

∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών: 
Οδός  : Πλατεία Βαλλιάνου  
Ταχ.Κωδ. : 28100 
Τηλ. : 26713 – 60153    
Telefax : 26710 – 22572  
E-mail : prom@kefallonia.gov.gr 

 
µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην 
Υπηρεσία µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.  
Ο διαγωνιζόµενος φέρει την ευθύνη αποδεχόµενος τον κίνδυνο για οποιοδήποτε γεγονός, έστω και ανωτέρας βίας 
(περιλαµβανοµένων προβληµάτων από τη διαδικασία εκτελωνισµού, κ.τ.λ.) που µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη µη εµπρόθεσµη ή 
µη προσήκουσα υποβολή του Φακέλου Προσφοράς του. 
Προσφορές που κατατίθενται µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα είναι εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγισθούν. 
Οι προσφορές (δικαιολογητικά συµµετοχής, τεχνική προσφορά και οικονοµική προσφορά) υποβάλλονται µέσα σε φάκελο 
σφραγισµένο, δακτυλογραφηµένες, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο στην Ελληνική γλώσσα µε εξαίρεση τα συνηµµένα 
στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που µπορεί να είναι σε αναγνωρισµένη από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση γλώσσα, κατά προτίµηση στην Αγγλική. 
Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
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• Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια: 

«∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Προµηθειών ∆ήµου Κεφαλλονιάς». 
• Ο αριθµός της διακήρυξης. 
• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
• Τα στοιχεία του αποστολέα. 
• Με την ένδειξη: «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ Ο  ΦΑΚΕΛΟΣ» 

Ο Φάκελος της «ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαµβάνει τρεις επιµέρους κλειστούς και σφραγισµένους υποφακέλους:  
1. τον Υποφάκελο των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής,  
2. τον Υποφάκελο της Τεχνικής Προσφοράς,  
3. τον Υποφάκελο της Οικονοµικής Προσφοράς.  

Έκαστος εκ των τριών Υποφακέλων υποχρεωτικά αναγράφει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου και τον τίτλο αντιστοίχως: 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 
Τα περιεχόµενα του υποφάκελου της Τεχνικής Προσφοράς για το καλαθοφόρο όχηµα, θα συµφωνεί απόλυτα µε τα προβλεπόµενα 
από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Νοµοθεσία, τους κανονισµούς της Ε.Ε. και τις προδιαγραφές EEV (enhanced environmentally 
friendly vehicles). 
Η κυκλοφορία και χρήση του καλαθοφόρου οχήµατος θα διέπεται από τα παρακάτω δύο νοµοθετήµατα, τα οποία καλύπτουν: 

• Τις απαιτήσεις ασφάλειας για την κατασκευή και την επισήµανσή τους µε τη σήµανση CE, σύµφωνα µε την Οδηγία 
2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα µηχανήµατα και την τροποποίηση της 
οδηγίας 95/16/ΕΚ, όπως αυτή εναρµονίστηκε στο ελληνικό δίκαιο (Π∆ 57/2010,  ΦΕΚ 97/Α’/25-06-2010).  

• Τον αρχικό έλεγχο και τον περιοδικό επανέλεγχο τους, όπως  ορίζεται  στον «Κανονισµό Ελέγχων Ανυψωτικών 
Μηχανηµάτων» (ΚΥΑ υπ.αρ. Οικ 15085/593/25-08-2003,  ΦΕΚ 1186/Β/2003). 

Όλα τα επιµέρους στοιχεία θα συνοδεύονται από τα πιο αυστηρά πιστοποιητικά ελέγχου και ασφαλούς λειτουργίας. 
Στην τεχνική περιγραφή του προµηθευτή θα πρέπει να δίνονται τουλάχιστον οι πληροφορίες που ζητούνται στο Παράρτηµα Α της 
Μελέτης για το όχηµα (καθώς και τεχνική περιγραφή για την υπερκατασκευή – καλάθι), σε συνδυασµό µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
της Μελέτης και να προσκοµίζονται µε την προσφορά του, το σύνολο των ακόλουθων απαιτήσεων (τεχνικών χαρακτηριστικών, 
πιστοποιητικών, εγγυήσεων: καλής λειτουργίας & παροχής ανταλλακτικών, συνθηκών λειτουργίας, χρωµατισµών – επιγραφών, 
εγχειριδίων, κατάλογο ανταλλακτικών, εκπαίδευσης, εξοπλισµού, κλπ.) των τεχνικών προδιαγραφών, ώστε να ελέγχεται η 
συµµόρφωσή τους µε αυτές.  
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως 
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «Παράρτηµα Τεχνικής Προσφοράς» 
και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, µονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η 
προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης 
των προσφορών. 
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την επόµενη ηµέρα της 
διενέργειας του διαγωνισµού. 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνετε εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της, κατά ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστηµα 2 µηνών. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο µικρότερης ισχύος του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό προσκοµίζουν σε πρωτότυπα ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα τα δικαιολογητικά συµµετοχής των 
επόµενων παραγράφων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99, όπως τροποποιήθηκε, µε το άρθρο 1 παρ. 2 του 
Ν. 4250/14. 
Οι εγγυητικές επιστολές κατατίθενται πρωτότυπες. 
Σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωµένων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων 
συµβάσεων διευκρινίζεται τα εξής:  
1. Απλά Αντίγραφα ∆ηµοσίων Εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δηµόσιων εγγράφων, 
που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και του φορείς της περ. α΄της παρ. 2 του άρθρ. 1 του Ν. 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η 
παραπάνω ρύθµιση δεν περιλαµβάνει τα συµβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.α.), για τα οποία 
συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων. 
2.  Απλά Αντίγραφα  αλλοδαπών ∆ηµοσίων Εγγράφων 
Γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αρθρο 36 παρ. 2β του κώδικα δικηγόρων (Ν.4194/2013).  
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3.  Απλά Αντίγραφα  ιδιωτικών Εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του  κώδικα δικηγόρων Ν. 4194/13, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα 
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α΄της παρ. 2 του άρθρου 
1 του Ν. 4250/2014. 
Εφόσον κατατεθούν φωτοαντίγραφα κατά τα ανωτέρω ο ∆ήµος υποχρεούται να διενεργεί δειγµατοληπτικό έλεγχο προκειµένου να 
εξακριβώσει την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά σύµφωνα µε το Ν. 4250/2014, την κατευθυντήρια οδηγία 6 της 
Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (αρ. πρωτ. 3699/10-9-14) και τα έγγραφα µε Α∆Α : ΒΜ3ΛΧ-ΥΝ9, ΒΙΗΟΧ-6ΥΖ  του Υπουργείου ∆ιοικητικής 
µεταρρύθµισης & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
Όσοι προµηθευτές επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό οφείλουν να 
προσκοµίσουν µαζί µε την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ και ΤΕΧΝΙΚΗ προσφορά τους τα παρακάτω δικαιολογητικά µε ποινή αποκλεισµού: 
Α. Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό (µε τους όρους που αναφέρονται στο Άρθρο 22 της παρούσας) που είναι το 2% 
επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς το  ΦΠΑ 
Β. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το είδος των εργασιών τους, 
που θα έχει  εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού  
Γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

• ∆εν υφίστανται νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης 
• ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους από διαγωνισµούς του δηµοσίου η των  Ο.Τ.Α. 
• Έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης των σχετικών µε αυτή διατάξεων και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.  
• Τα προσφερόµενα υλικά είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης 
• Τα κατασκευαστικά στοιχεία του καλαθοφόρου πληρούν τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του Κ.Ο.Κ. Επίσης, το 

καλαθοφόρο θα συνοδεύεται κατά την παραλαβή του µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά για την 
έκδοση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας και συγκεκριµµένα αυτών της παραγράφου 4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ του Κεφαλαίου 3 των Τεχνικών Προδιαγραφών της Μελέτης. 

∆. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταµεία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ,προς όλους τους ασφαλιστικούς 
φορείς προς τους οποίους υποχρεούται στην καταβολή εισφορών.  
Ε.  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 , που θα αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους 
υποχρεούται στην καταβολή εισφορών. 
ΣΤ. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές 
υποχρεώσεις τους κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
Ζ. Πιστοποιητικό αρµόδια δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση 
,αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία  
Η. Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου , έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν 
καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 
Εάν από το υποβληθέν ποινικό µητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήµατος για το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόµενος , 
υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση το Ν. 1599/86 όπου αναφέρονται  µε σαφήνεια τα αδικήµατα αυτά.  
 
ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ 
Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω για τους Έλληνες Πολίτες αλλά µε έκδοση στη χώρα εγκατάστασής τους.  
 
 ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Η ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 
Α. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που αφορούν τους Έλληνες και Αλλοδαπούς Πολίτες  
Β. Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και έγγραφα σύστασης, νοµιµοποίησης και εκπροσώπησής τους, όπως και λοιπά 
νοµιµοποιητικά έγγραφα (κωδικοποιηµένο καταστατικό, ΦΕΚ κλπ.) εν ισχύ κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών, από τα οποία να προκύπτει ποιοι δεσµεύουν το νοµικό πρόσωπο  µε την υπογραφή τους. 
Γ. Ειδικότερα τα  ανωτέρω Νοµικά Πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές , στις περιπτώσεις των Εταιρειών 
Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα σύµβουλο για τις 
Α.Ε., απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, 
έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από τα οποία να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικασθεί για 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης  Η. του παρόντος άρθρου. 
 
ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω και επιπλέον: 
Α. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 
ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) 
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α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που 
συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε άρθρο 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ για ενώσεις προµηθευτών που 
αποτελούνται από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.)  
 
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης, 
βεβαιούµενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
 
Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να είναι πρωτότυπες και να υπογράφονται από το 
ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής και να 
φέρουν βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
                                                                                          ΑΡΘΡΟ 11ο 

Αποσφράγιση – αξιολόγηση προσφορών – κατακύρωση  
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών, σύµφωνα µε την παρούσα διακήρυξη, παρουσία των προσφερόντων ή των 
νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. 
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού µετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως εκπρόθεσµες. 
Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία: Ανοίγονται οι κυρίως φάκελοι και αποσφραγίζονται οι φάκελοι των δικαιολογητικών 
και των τεχνικών Προσφορών, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των φακέλων των 
δικαιολογητικών κατά φύλλο. 
Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά µονογράφονται, και αφού σφραγισθούν από την Επιτροπή 
φυλάσσονται, µέχρι να κριθεί η πληρότητα των δικαιολογητικών των κυρίως φακέλων  και η συµφωνία των τεχνικών στοιχείων των 
κυρίως φακέλων  µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης της παρούσας προµήθειας. 
 Η Οικονοµική προσφορά αποσφραγίζεται σε ηµεροµηνία που θα καθοριστεί από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και 
αξιολόγησης προσφορών, όσων τα δικαιολογητικά και τεχνικά στοιχεία κρίθηκαν πλήρη και τελικά αποδεκτά από την επιτροπή. 
Η κατακύρωση θα γίνει στον προµηθευτή που προσφέρει τη συµφερότερη προσφορά, σύµφωνα µε το παράρτηµα Γ της Μελέτης ή το 
άρθρο 24 της παρούσας διακήρυξης ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης προς την Οικονοµική Επιτροπή που 
αποφασίζει σχετικά.  
 
                                                                                    ΑΡΘΡΟ 12ο 

Σειρά ισχύος συµβατικών τευχών 
 

1. Η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας 
2. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  
3. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
4. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
5. Ο Προϋπολογισµός Προσφοράς του αναδόχου  
6. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός   
7. Η Τεχνική Έκθεση 

                                                                                       ΑΡΘΡΟ 13ο 
Ανακοίνωση αποτελέσµατος  

Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24, υποχρεούται να προσέλθει στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς, σε χρόνο όχι 
µικρότερο των 10 ηµερών, αλλά ούτε µεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοίνωσης του 
αποτελέσµατος. 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
Σύµβαση  

Η σύµβαση συντάσσεται από τον αρµόδιο υπάλληλο και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του 
ΕΚΠΟΤΑ. Η σύµβαση καταρτίζεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν που µε την προσφορά 
του αποδέχεται ο ανάδοχος. Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους µε τα παραπάνω στοιχεία.  

ΑΡΘΡΟ 15ο 
Ποινικές ρήτρες – έκπτωση αναδόχου  

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας µπορούν να επιβληθούν ποινικές 
ρήτρες σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο  
Παραλαβή 

Η παραλαβή του προς προµήθεια µηχανήµατος έργου (ΜΕ) - καλαθοφόρου οχήµατος, θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής, 
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σύµφωνα µε το άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η παραλαβή πραγµατοποιείται µέσα στο οριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο, κατά τα 
λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στη σύµβαση και τα άρθρα 28, 29 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο  
Πληρωµή 

Η πληρωµή της αξίας του προς προµήθεια καλαθοφόρου οχήµατος θα γίνει µετά την οριστική παραλαβή σύµφωνα µε το άρθρο 36 
παρ. 1α του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

ΑΡΘΡΟ 18ο  
Πληµµελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή και την λειτουργία του καλαθοφόρου οχήµατος, αυτό δεν πληροί τους όρους της σύµβασης, ή εµφανίζουν 
ελαττώµατα ή κακοτεχνίες τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Εάν κατά την 
παραλαβή της προµήθειας παρουσιαστεί κακή λειτουργία των εξαρτηµάτων – υλικών της ή εµφανίζουν ελαττώµατα ή κακοτεχνίες ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τα αντικαταστήσει ή να τα βελτιώσει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 34 του ΕΚΠΟΤΑ.  

ΑΡΘΡΟ 19ο  
Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της 
διενέργειας της προµήθειας.  

ΑΡΘΡΟ 20ο 
Προσφερόµενες τιµές, προϋπολογισµού προσφοράς  

Οι προσφερόµενες τιµές στον προϋπολογισµό προσφοράς των διαγωνιζοµένων δεν πρέπει να υπερβαίνουν κατ’ άρθρο τις τιµές του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης. 

ΑΡΘΡΟ 21ο 
Σταθερότητα τιµών  

Οι τιµές θα είναι σταθερές καθ’ όλη την διάρκεια της σύµβασης.   
                                                                                       ΑΡΘΡΟ 22ο 

Εγγύηση συµµετοχής 
Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, διάρκειας ισχύος τουλάχιστον τριάντα (30) 
ηµερολογιακών ηµερών µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς (δηλαδή ισχύς 90 ηµερολογιακών ηµερών τουλάχιστον) το 
ύψος της οποίας ανέρχεται στο 2% της προεκτιµώµενης αξίας εκτός του ΦΠΑ, σύµφωνα µε την παράγραφο 1α του άρθρου 157 του 
Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/08-08-2014), δηλαδή στο ποσό των 800,00 €. 
 

ΑΡΘΡΟ 23ο 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης   

Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 
σύµβασης, το ύψος της οποία ανέρχεται στο 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 157 
(παρ. 1β) του Ν. 4281/14 (ΦΕΚ 160Α/08-08-2014). 
Η εγγύηση, ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, πρέπει να αναφέρει και τα οριζόµενα στο 
άρθρο 26 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης πρέπει να είναι 
τουλάχιστον για ενενήντα ηµέρες (90)  έως και την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του καλαθοφόρου. δηλαδή τρεις (3) 
µήνες (συµβατικός χρόνος παράδοσης) από την ηµεροµηνία έναρξης της σύµβασης.  
Στο προηγούµενο διάστηµα περιλαµβάνεται η δωρεάν συντήρηση και πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών 
 

ΑΡΘΡΟ 24ο  
Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών 

Η βαθµολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει από την αρµόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του ∆ήµου. 
Εάν κατά την εξέταση µιας προσφοράς διαπιστώνεται ότι καλύπτονται ή υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά 
αυτή κρίνεται τεχνικά αποδεκτή. 
Εάν σε µια προσφορά διαπιστώνεται απόκλιση από τις προδιαγραφές, τότε αυτή κρίνεται (τεκµηριωµένα) από την αρµόδια επιτροπή 
αν είναι ουσιώδης ή επουσιώδης. Προσφορά που έχει µια ή περισσότερες τεχνικές αποκλίσεις οι οποίες έχουν κριθεί ως 
επουσιώδεις, κρίνεται ως αποδεκτή. Αντίθετα, εάν έστω και µια απόκλιση έχει κριθεί τεκµηριωµένα ως ουσιώδης, η προσφορά αυτή 
κρίνεται τεχνικά µη αποδεκτή και απορρίπτεται. 
Αφού απορριφθούν οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις, η διαδικασία συνεχίζεται µε τη βαθµολόγηση των 
τεχνικών προσφορών. 
Η βαθµολόγηση αυτή γίνεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που θέτουν οι τεχνικές προδιαγραφές βάσει όλων των στοιχείων που έχουν 
συνυποβληθεί µε την προσφορά και που µπορούν να οδηγήσουν αιτιολογηµένα σε σαφή εικόνα από την Επιτροπή Αξιολόγησης 
Κριτήριο ανάθεσης της προµήθειας είναι η συµφερότερη προσφορά, η οποία βασίζεται σε σειρά κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, τα 
οποία κατατάσσονται σε δύο οµάδες, στην Οµάδα Α «Τεχνικών Προδιαγραφών & Ποιότητας» και στην Οµάδα Β «Τεχνική 
Υποστήριξη & Ποιότητα Εξυπηρέτησης µετά την πώληση». Τα κριτήρια αυτά υποδιαιρούνται σε υποκριτήρια (µε τους αντίστοιχους 
συντελεστές βαρύτητας υποκριτηρίων). Οι παραπάνω οµάδες µε τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας κάθε κριτηρίου στην 
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συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς έχουν ως ακολούθως: 
ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: µε συνολικό συντελεστή βαρύτητας οµάδας 70% (εβδοµήντα τοις εκατό)    
ΟΜΑ∆Α ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β: µε συνολικό συντελεστή βαρύτητας οµάδας 30% (τριάντα τοις εκατό)    
Το κάθε ένα επί µέρους κριτήριο των οµάδων βαθµολογείται αυτόνοµα µε βάση το 50 (άθροισµα των αντίστοιχων υποκριτηρίων των 
επί µέρους κριτηρίων) ως εξής: 
Η βαθµολογία των επί µέρους υποκριτηρίων των κριτηρίων είναι 50 για τις περιπτώσεις στις οποίες καλύπτονται οι απαιτήσεις της 
διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών. 
Η βαθµολογία αυτή είναι δυνατόν να αυξηθεί µέχρι το 60 (αύξηση κατά 20%) για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπερκαλύπτονται οι 
απαιτήσεις της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.   
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών και οικονοµικών προσφορών, η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του ∆ήµου 
υπολογίζει την ανηγµένη τιµή (σύγκρισης των προσφορών) και κατατάσσει τις προσφορές σε συγκριτικό πίνακα µε φθίνουσα σειρά 
(δηλαδή από τη µεγαλύτερη προς τη µικρότερη), λαµβανοµένων υπ’ όψιν µέχρι έξι (6) δεκαδικών ψηφίων, ως ακολούθως: 

.)..( ΑΠΦ

Β+Α
=

τοςχωρπροσφοροικονοµικ

δαςοµαςβαθµολογθροισµα
τιµνηανηγµ

ίάή

άίά
ήέ

 
Ως πλέον συµφέρουσα προσφορά είναι εκείνη µε την µεγαλύτερη ανηγµένη τιµή σύγκρισης  (βλέπε Παράδειγµα Πίνακα 1, 2 & 
Πινάκων Κατάταξης Προσφορών Προµηθευτών).  
Σε περίπτωση ισοβαθµίας περισσοτέρων από µία προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά (από τη µεγαλύτερη 
προς τη µικρότερη) της συνολικής βαθµολογίας της τεχνικής προσφοράς (δηλαδή του αθροίσµατος βαθµολογίας των οµάδων Α+Β) 
και προκρίνεται η προσφορά µε την µεγαλύτερη συνολική βαθµολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθµίας και στην 
συνολική βαθµολογία της τεχνικής προσφοράς, ο υποψήφιος προµηθευτής αναδεικνύεται µε κλήρωση.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΟΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
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ΙΣ

 
ΑΠ

ΑΙ
ΤΗ

ΣΕ
ΙΣ

 

ΥΠ
ΕΡ

ΚΑ
ΛΥ

Π
ΤΕ

Ι 
ΤΙ

Σ 
ΑΠ

ΑΙ
ΤΗ

ΣΕ
ΙΣ

   
   

 

Ο
Μ

Α
∆

Α
 

Κ
Ρ

ΙΤ
Η

Ρ
ΙΟ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΑ) 

Α Β ΑΠΌ ΕΩΣ 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1.1: Κινητήρας 30% 15 18 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1.2: Κιβώτιο ταχυτήτων - Φρένα - 
Μετάδοση κίνησης - Αναρτήσεις  

30% 15 18 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1.3: ∆ιαστάσεις - Βάρος - Κατασκευή 
πλαισίου - Κατανοµή φορτίων ανά άξονα  

30% 15 18 
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Συµφωνία υλικού µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές, ανέσεις, ποιότητα 
και τεχνική αξία, καταλληλότητα, 
λειτουργικότητα και αποδοτικότητα, 
αξιοπιστία και ασφάλεια στη 
λειτουργία και την χρήση του   

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α1.4: Θάλαµος οδήγησης 

20% 

10% 5 6 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2.1: Ανυψωτικός µηχανισµός  35% 18 21 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2.2: Καλάθι εργασίας 35% 18 21 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2.3: Ποδαρικά σταθεροποίησης 10% 5 6 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2.4: Χειριστήρια 10% 5 6 
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Συµφωνία υλικού µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές, ανέσεις, ποιότητα 
και τεχνική αξία, καταλληλότητα, 
λειτουργικότητα και αποδοτικότητα, 
αξιοπιστία και ασφάλεια στη 
λειτουργία και την χρήση του   

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Α2.5: Υδραυλικό σύστηµα 

50% 

10% 5 6 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1.1: Χρόνος παράδοσης 10% 5 6 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1.2: Εκπαίδευση προσωπικού του ∆ήµου 
στον χειρισµό του µηχανήµατος  

10% 5 6 

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1.3: ∆ιάρκεια εγγύησης καλής 
λειτουργίας (διατήρησης) 

30% 15 18 
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Χρόνος παράδοσης, ποιότητα 
εξυπηρέτησης (SERVICE) µετά την 
πώληση, τεχνική υποστήριξη - 
βοήθεια εκ µέρους του 
κατασκευαστή και εκπαίδευση  

ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1.4: Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης εντός 
της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (π.χ. χρόνος 
ανταπόκρισης από την έγγραφη ειδοποίηση για επισκευή 
βλάβης, εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης και τεχνικό 
προσωπικό που διαθέτει, υπηρεσίες που θα παρέχει στο 
διάστηµα αυτό για να αντιµετωπίσει τις ανάγκες που 
παρουσιάζονται για SERVICE και επισκευές κατά 
περίπτωση, κλπ.) 

30% 

25% 13 15 
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ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ Β1.5: ∆ιάρκεια περιόδου συντήρησης στην 
οποία δεσµεύονται ότι θα καλύψουν τον ∆ήµο µε όλα τα 
απαραίτητα ανταλλακτικά 

25% 13 15 
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Πίνακας 2: ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΗΓΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

(σε συνέχεια του Πίνακα 1) 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Α 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ - ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 

  

Α/Α Προσφοράς Προµηθευτή   
Κατάταξη Προσφοράς Προµηθευτή                                   

(Φθίνουσα Ταξινόµηση) 
  

Κατάταξη Προσφοράς Προµηθευτή                                   
(Φθίνουσα Ταξινόµηση - ∆εδοµένα Γραφήµατος) 

  

  

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
ΑΝΗΓΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ 
Ετικέτες γραµµής 

Μέγ. από 
ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

Ετικέτες γραµµής 
Άθροισµα από 

ΑΝΗΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
  

1 Α 0,000275 Β 0,000333 Β 0,000333   
2 Β 0,000333 2 0,000333 Ε 0,000288   
3 Γ 0,000226 Ε 0,000288 Ι 0,000286   
4 ∆ 0,000275 5 0,000288 ∆ 0,000275   
5 Ε 0,000288 Ι 0,000286 Θ 0,000275   
6 ΣΤ 0,000243 10 0,000286 Α 0,000275   
7 Ζ 0,000243 ∆ 0,000275 Η 0,000253   
8 Η 0,000253 4 0,000275 Ζ 0,000243   
9 Θ 0,000275 Θ 0,000275 ΣΤ 0,000243   

10 Ι 0,000286 9 0,000275 Γ 0,000226   
 

  
  

Α 0,000275 (κενό)     

   1 0,000275 Γενικό Άθροισµα 0,002698   

   Η 0,000253   

   8 0,000253   

   Ζ 0,000243 

ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

  

   7 0,000243   

   ΣΤ 0,000243   

   6 0,000243   

   Γ 0,000226   
   3 0,000226   
   (κενό)     

  

   

  

(κενό)   

  

Β 
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   Γενικό Άθροισµα 0,000333   
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                                                                          ΑΡΘΡΟ 25ο  
Τόπος παράδοσης 

Η παράδοση του καλαθοφόρου οχήµατος θα γίνει στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την 
Υπηρεσία, χωρίς επιπλέον κόστος από έξοδα µεταφοράς κλπ.. 
                                                                           ΑΡΘΡΟ 26ο  

Χρόνος παράδοσης 
Η παράδοση του καλαθοφόρου οχήµατος θα γίνει εντός του προβλεπόµενου συµβατικού χρόνου, δηλαδή εντός 
των ενενήντα (90) ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

Αργοστόλι 16/06/2016 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ   
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:  Η Πρόεδρος προτείνει ως ηµεροµηνία διεξαγωγής του 
επαναληπτικού ∆ιαγωνισµού την 6η Ιουλίου ηµέρα  Τετάρτη . 
Ο κ. Ζαπάντης Ανδρέας δηλώνει ΠΑΡΩΝ.             
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης αφού επισηµαίνει ότι ο διαγωνισµός αυτός επαναλαµβάνεται και τρίτη φορά χωρίς να 
παρουσιαστεί µειοδότης γιατί η µελέτη για τον διαγωνισµό αυτό όπως και για τόσους άλλους δεν είναι σωστή 
,προτείνει  να  διατεθεί  από τον ∆ήµο το απαιτούµενο ποσό  για την αγορά  καινούργιου και όχι µεταχειρισµένου 
καλαθοφόρου  και ψηφίζει την πρότασή του . 
Την εισήγηση όπως συµπληρώθηκε από την Πρόεδρο  ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία 
Γαρµπή - Ηλίας Κουρκουµέλης . 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Την 11389/93 απόφαση Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ). 
3) τις 132& 163   /2016 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής . 
4) την 116/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου  :. 
                                                 
                                        ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
  
     1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του  επαναληπτικού  δηµόσιου πρόχειρου διαγωνισµού µε 
σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη Συµφερότερη Προσφορά για την προµήθεια 
«Καλαθοφόρου Οχήµατος», προϋπολογισµού 40.000,00 € χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. και 49.200,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α  σύµφωνα µε την 15/2015 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών . 
     2. Ο Επαναληπτικός διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Θέατρο Κέφαλος, στις  6   Ιουλίου   2016, ηµέρα 
Τετάρτη    και ώρα 10.00 π.µ κατά την οποία λήγει η προθεσµία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η 
διαδικασία αποσφράγισης. 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή προσφορά ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής διεξαγωγής 
διαγωνισµών ΕΚΠΟΤΑ µέχρι και τις 6   Ιουλίου  και ώρα 10.00 π.µ. 

4. Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης να σταλεί για δηµοσίευση σε µία ηµερήσια τοπική εφηµερίδα 
(ΗΜΕΡΗΣΙΟ) και η  δαπάνη δηµοσίευσης είναι υποχρέωση του αναδόχου βάσει του Ν. 3548/2007 όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009. 

ΑΡΙΘ.  AΠΟΦΑΣΗΣ  165                                                                                  Α∆Α: ΨΨΥ3ΩΕ5-ΑΛΤ 
ΘΕΜΑ :. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής του  φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης 
αιγιαλών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη   το 9ο 
θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής του  φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού 
εκµίσθωσης αιγιαλών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε αριθ. 20421/ 16-06-2016 
διαβιβαστικό  της Γραµµατέως της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. Μαρίας Κυριακάτου  σύµφωνα µε το οποίο 
αποστέλλει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 20003 /13-06-2016 Πρακτικό του 
παραπάνω διαγωνισµού το  οποίο αναλυτικά έχει   ως εξής:  
                                                
                                                 ΠΡΑΚΤΙΚΟ     ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
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ΑΡ.ΠΡΩΤ:    20003 
Στο Αργοστόλι , σήµερα την  13ην  2016, ηµέρα   ∆ευτέρα και ώρα   09.00  π.µ. συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση 
στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, η οποία 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν  14/2016 απόφαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου , για να διενεργήσει τη 
δηµοπρασία για την εκµίσθωση χώρων αιγιαλού και παραλίας των ∆ηµοτικών Ενοτήτων  ∆ήµου Κεφαλονιάς 
όπως ορίζεται στην αρ. 17521/2016 διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  η  οποία  δηµοσιεύτηκε  στις  εφηµερίδες:   
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ   στις  1-6-2016  και ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ  ΣΤΙΣ  1-6-2016 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)    ∆ιονύσιος Λυκούδης (Αν. Πρόεδρος) 
2)    Σοφία Γαρµπή              (Μέλος) 
3)   Παναγής Κοκκόλης     (Μέλος) 
4)  Μαρία Κυριακάτου     (Γραµµατέας) 

Στις 11.00 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο Πρόεδρος 
δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
 
        1.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
              Mακρύς Γιαλός Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου 
              Οµπρέλες-ξαπλώστρες   420 τ.µ. 

     Τιµή εκκίνησης:   25.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ Ν. –ΑΝ∆ΡΕΟΥ Χ. Ο.Ε. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 25.050€ 
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε  ο ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ Ν. –ΑΝ∆ΡΕΟΥ Χ. Ο.Ε. ο οποίος 
προσέφερε ποσό 25.050 €. Εγγυητής είναι ο κ. Βουκελάτος Γεράσιµος. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                        
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
        2.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
               Μακρύς Γιαλός Θ3  ∆.Ε. Αργοστολίου 
               Θαλάσσια αθλήµατα  100 τ.µ.              

      Τιµή εκκίνησης:   5.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 5.050€ 
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Βουκελάτος Νικόλαος ο οποίος προσέφερε ποσόν 
5.050 €. Εγγυητής του είναι ο κ. Βουκελάτος Γεράσιµος. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                  Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
        3.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
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              Εγλίνα  Μηνιές   Θ1 ∆.Ε. Αργοστολίου 
              Οµπρέλες-ξαπλώστρες  250 τ.µ. 

     Τιµή εκκίνησης:    1.800 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΑΝΝΑ ANDRZEJEWSKA FILIP MICHAL WIESWAN 1.850 € 
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κ. ΑΝΝΑ ANDRZEJEWSKA η οποία προσέφερε το 
ποσό των  1.850 €. Εγγυητής της είναι ο κ. FILIP MICHAL WIESWAN. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                          Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                     
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
        4.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
               Εγλίνα Μηνιές Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου   
               Τοποθέτηση καντίνας   15 τ.µ. 

      Τιµή εκκίνησης:   1.800 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΑΝΝΑ ANDRZEJEWSKA FILIP MICHAL WIESWAN 1.850 € 
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κ. ΑΝΝΑ ANDRZEJEWSKA η οποία προσέφερε το 
ποσό των 1.850 €.  Εγγυητής της είναι ο κ. FILIP MICHAL WIESWAN. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                     
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
     5.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
              Σπάσµατα  Μηνιές  Θ1  ∆.Ε. Αργοστολίου 
              Οµπρέλες-ξαπλώστρες  280 τ.µ.  

     Τιµή εκκίνησης:  5.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΚΟΡΜΑΛΗ ΒΕΑΤΡΙΚΗ ΡΑΤΣΙΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 5.050€ 
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κ. Κόρµαλη Βεατρίκη η οποία προσέφερε το ποσόν των 
5.050 €. Εγγυητής  της είναι η κ. Ρατσιάτου Παναγιώτα.  
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                  
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
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        6.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
              Σπάσµατα Μηνιές   Θ2   ∆.Ε. Αργοστολίου  
              Καντίνα  15 τ.µ. 

     Τιµή εκκίνησης:   5.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΡΑΤΣΙΑΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΡΜΑΛΗ ΒΕΑΤΡΙΚΗ 5.050€ 
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κ. Ρατσιάτου Παναγιώτα η οποία προσέφερε το ποσόν 
των 5.050 €. Εγγυητής της είναι η κ. Κόρµαλη Βεατρίκη.  
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                          Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                               
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
 
        7.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
              Καλάµια   Θ1   ∆.Ε. Αργοστολίου 
              Οµπρέλες-ξαπλώστρες  320 τ.µ. 

     Τιµή εκκίνησης:   4.500 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΤΡΑΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΙ∆ΑΡΗ  ΣΟΦΙΑ 4.550 € 
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Τράκος Γεώργιος ο οποίος προσέφερε το ποσόν των  
4.550 €. Εγγυητής του είναι η κα Κονιδάρη Σοφία. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ        
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
 
        8.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
              Καλάµια Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου 
              Καντίνα  15 τ.µ.  

     Τιµή εκκίνησης:  2.500 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΤΡΑΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΙ∆ΑΡΗ  ΣΟΦΙΑ 2.550 € 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Τράκος Γεώργιος ο οποίος προσέφερε το ποσό των 
2.550 €.  Εγγυητής του είναι η κ. Κονιδάρη Σοφία.  
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
        9.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
              Γραδάκια  Θ1  ∆.Ε. Αργοστολίου 
              Οµπρέλες-ξαπλώστρες  200 τ.µ.  

     Τιµή εκκίνησης:   6.500 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 6.550 € 
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κ. Στελλάτου Κων/να η οποία προσέφερε το ποσόν των 
6.550 €. Εγγυητής της είναι ο κ. Βαγγελάτος Γεράσιµος. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                          Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ  
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                10. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                 Γραδάκια  Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου         
                 Καντίνα  15 τ.µ.  

        Τιµή εκκίνησης:   5.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 5.050 € 
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κ. Στελλάτου Κων/να η οποία προσέφερε το ποσόν των 
5.050 €.  Εγγυητής της είναι ο κ. Βαγγελάτος Γεράσιµος. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                               
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
 
         11.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                 Παλιοσταφίδα  Θ1  ∆.Ε. Αργοστολίου  
                 Οµπρέλες-ξαπλώστρες  150 τ.µ.  

        Τιµή εκκίνησης:  5.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ  ΦΩΤΙΟΣ 5.050 € 
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κ. Γερασιµάτου Φωτεινή 
η οποία  προσέφερε το ποσόν των 5.050 €. Εγγυητής της είναι ο κ. Γεωργάτος Φώτιος. 
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Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                           
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
        12.   Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                 Παλιοσταφίδα Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου              
                 Καντίνα  15 τ.µ.  

        Τιµή εκκίνησης: 5.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΓΕΡΑΣΙΜΑΤΟΥ  ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 5.050 € 
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης  ανακηρύχθηκε η κ. Γερασιµάτου Φωτεινή η οποία προσέφερε το ποσόν 
των 5.050 €. Εγγυητής της είναι ο κ.  Γεωργάτος Φώτιος.  
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
          13.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                  Μεγάλη Άµµος Μηνιές  Θ1  ∆.Ε. Αργοστολίου 
                  Οµπρέλες-ξαπλώστρες  490 τ.µ. 

         Τιµή εκκίνησης:  8.500  € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 8.550 € 
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Τζωρτζάτος Παναγιώτης ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν των 8.550 €. Εγγυητής του είναι ο κ. Αλυσανδράτος Γεράσιµος. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                  
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
        14.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Μεγάλη Άµµος Μηνιές Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου 
                Καντίνα  15 τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:   5.500 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 5.550 € 
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  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Τζωρτζάτος  Παναγιώτης ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν των 5.550 €. Εγγυητής του είναι ο κ. Αλυσανδράτος Γεράσιµος. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                                       
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
         15.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                 Άµµες  Θ2  ∆.Ε. Αργοστολίου  
                 Οµπρέλες-ξαπλώστρες 495 τ.µ. 

        Τιµή εκκίνησης:  18.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΣΒΟΡΩΝΟΣ  ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ 18.050 € 
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Σβορώνος Ανδρέας ο οποίος προσέφερε το ποσόν 
των 18.050 €. Εγγυητής του είναι ο κ. Σβορώνος Πέτρος. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                          Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                           
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
         16.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                 Άµµες Θ3, ∆.Ε. Αργοστολίου 
                 Καντίνα  15 τ.µ.  

        Τιµή εκκίνησης:  7.000  € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΣΒΟΡΩΝΟΣ  ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 7.050 € 
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Σβορώνος Ανδρέας ο οποίος προσέφερε  το ποσό  
των 7.050 €.  Εγγυητής του είναι ο κ. Σβορώνος Πέτρος. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                          Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                                       
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
         17.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                 Μέγας Λάκκος Σουλάρων Θ2  ∆.Ε. Παλικής   
                 Καντίνα  15 τ.µ. 

        Τιµή εκκίνησης:  3.500 € 
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Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΣΠΑΝΟΥ  ΜΑΡΡΙΕΤΑ ΓΕΝΝΑΤΑΣ-ΘΩΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3.550 € 
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κ. Σπανού Μαριέττα η οποία προσέφερε το ποσόν των 
3.550 €. Εγγυητής της είναι ο κ.  Γεννατάς Θωµάτος Νικόλαος. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                    
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
                18.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                 Μέγας Λάκκος Σουλάρων Θ3  ∆.Ε. Παλικής                          
                 Οµπρέλες-ξαπλώστρες  190 τ.µ. 

        Τιµή εκκίνησης:  2.300 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΙΩΑΝΝΑΤΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2.500 € 
  2.    
  3.    
  4.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Ιωαννάτος Γιώργος ο οποίος προσέφερε το ποσόν 
των 2.500 €.  Εγγυητής του είναι ο κ. Γαβριελάτος Γεράσιµος. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                          Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                         
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
         19.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                 ΞΙ  Κατωγής  Θ6  ∆.Ε. Παλικής 
                 Θαλάσσια αθλήµατα  100 τ.µ. 

        Τιµή εκκίνησης:  3.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία  κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                                                                                            
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
        20.  Χώρος αιγιαλού και  παραλίας 
               Φύκια   Θ1  ∆.Ε. Παλικής               
               Οµπρέλες-ξαπλώστρες  480 τ.µ.  

      Τιµή εκκίνησης:  2.500 € 
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Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                            
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
        21.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Λαγγαδάκια Θ1  Γέρο Γόµπος  ∆.Ε. Παλικής 
                Καντίνα  15 τ.µ.  

      Τιµή εκκίνησης:  1.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                            
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
        22.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Λογγός  Θ1 ∆.Ε. Παλικής 
                Θαλάσσια αθλήµατα  50 τ.µ.  

       Τιµή εκκίνησης:   2.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. HOBART JAMES  EDWARD-
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2.050  

  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. HOBART JAMES  EDWARD-ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ο οποίος προσέφερε το ποσό των 2.050 €. Εγγυητής του είναι ο κ.  Αντωνέλος Γεράσιµος. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                                  
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
       23. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
               Αντίσαµος Θ3  ∆.Ε. Σάµης  
               Θαλάσσια αθλήµατα  50 τ.µ. 

      Τιµή εκκίνησης:   4.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  
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  1. ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 4.050 € 
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κ. Αντωνάτου Παναγιώτα η οποία προσέφερε το ποσό 
των 4.050 €. Εγγυητής της είναι ο κ. Παπαδάτος Παναγής. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                      Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                        
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
        24. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
               Αγία  Ευφηµία  Θ1 (γωνία κεντρικής προβλήτας)  ∆.Ε. Πυλάρου 
               Θαλάσσια µέσα αναψυχής   10,5 τ.µ. 

      Τιµή εκκίνησης:  1.500 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥ  ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1.550 € 
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κ. Παπαδάτου Λαµπρινή η οποία προσέφερε το ποσό 
των 1.550 €. Εγγυητής της είναι η κ.  Παπαδάτου Αγγελική. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                           
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
         25.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                 Αγία Ευφηµία  Θ2 (έµπροσθεν κατ/τος Ι. Βρεττού)  ∆.Ε. Πυλάρου           
                 Θαλάσσια µέσα αναψυχής   4,00 τ.µ. 

        Τιµή εκκίνησης:  1.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΒΡΕΤΤΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΝΕDY FIONA MARY  
MONICA PADRAIG 

1.050 € 

  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Βρεττός Ιωάννης ο οποίος προσέφερε το ποσό των 
1.050 €. Εγγυητής του είναι η κ. ΚΕΝΝΕDY FIONA MARY MONICA PADRAIG. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                         
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
        26.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Λουρδάς  Θ4  ∆.Ε. Λειβαθούς 
                Θαλάσσια µέσα αναψυχής  50 τ.µ. 
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       Τιµή εκκίνησης:  4.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΛΟΥΡΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΡΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 4.050 € 
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Λούρµπας Αθανάσιος ο οποίος προσέφερε το ποσόν 
των 4.050 €. Εγγυητής του είναι ο κ. Λούρµπας Βασίλειος. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                        Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                      
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
        27.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
               Λουρδάς Θ7  ∆.Ε. Λειβαθούς 
               Οµπρέλες-ξαπλώστρες  300 τ.µ. 

      Τιµή εκκίνησης:   4.800 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                                         
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
        28.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Άη  Χέλης  Θ2  ∆.Ε. Λειβαθούς 
                Καντίνα  15 τ.µ.  

      Τιµή εκκίνησης:  5.500 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΚΑΡΛΟΥΚΑΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΛΟΥΚΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 5.550 € 
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Καρλούκας Γεράσιµος ο οποίος προσέφερε το ποσό 
των  5.550 €. Εγγυητής του είναι ο κ. Καρλούκας  Κων/νος. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                         
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
          29.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Άβυθος  Θ1  ∆.Ε. Λειβαθούς 
                Οµπρέλες-ξαπλώστρες  480 τ.µ.  
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       Τιµή εκκίνησης:  16.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΥΡΩΠΗ 16.050 € 
  2. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΣΠΑΘΗ ΕΙΡΗΝΗ 16.500 € 
  3. ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΥΡΩΠΗ 17.000 € 
  4. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗ ΕΙΡΗΝΗ 17.500 € 
  5. ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΥΡΩΠΗ 18.000 € 
  6. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗ ΕΙΡΗΝΗ 18.500 € 
  7. ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΥΡΩΠΗ 19.000 € 
  8. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗ ΕΙΡΗΝΗ 19.500 € 
  9. ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΥΡΩΠΗ 20.000 € 
10. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗ ΕΙΡΗΝΗ 20.500 € 
11. ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΥΡΩΠΗ 21.000 € 
12. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗ ΕΙΡΗΝΗ 21.500 € 
13. ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΥΡΩΠΗ 22.000 € 
14. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗ ΕΙΡΗΝΗ 22.500 € 
15. ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΥΡΩΠΗ 23.000 € 
16. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗ ΕΙΡΗΝΗ 23.500 € 
17.  ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΥΡΩΠΗ 24.000 € 
18. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗ ΕΙΡΗΝΗ 24.500 € 
19. ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΥΡΩΠΗ 25.000 € 
20. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗ ΕΙΡΗΝΗ 25.500 € 
21. ΜΕΝΑΓΙΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΥΡΩΠΗ 26.000 € 
22. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗ ΕΙΡΗΝΗ 26.500 € 
23. ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΥΡΩΠΗ 27.000 € 
24. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗ ΕΙΡΗΝΗ 27.500 € 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Κουρούκλης Γεράσιµος  ο οποίος προσέφερε το ποσό 
των  27.500 €.   Εγγυητής του είναι η κ. Σπαθή Ειρήνη.  
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του.  
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                    
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
        30.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Άβυθος  Θ2  ∆.Ε. Λειβαθούς 
                Καντίνα  15 τ.µ.  

      Τιµή εκκίνησης:   8.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗ ΕΙΡΗΝΗ 8.500 € 
  2. ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΥΡΩΠΗ 9.000 € 
  3. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗ ΕΙΡΗΝΗ  9.500 € 
  4. ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΥΡΩΠΗ 10.000 € 
  5. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗ ΕΙΡΗΝΗ 10.500 € 
  6. ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 11.000 € 
  7. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗ ΕΙΡΗΝΗ 11.500 € 
  8. ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΥΡΩΠΗ 12.000 € 
  9. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗ ΕΙΡΗΝΗ 12.500 € 
10. ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΥΡΩΠΗ 13.000 € 
11. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗ ΕΙΡΗΝΗ 13.500 Ε 
12. ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΥΡΩΠΗ 14.000 € 
13. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΣΠΑΘΗ ΕΙΡΗΝΗ 14.500 € 
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14. ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΥΡΩΠΗ 15.000 € 
15. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗ ΕΙΡΗΝΗ 15.500 € 
16.  ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΥΡΩΠΗ 16.000 € 
17.  ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗ ΕΙΡΗΝΗ 16.500 € 
18.  ΜΕΝΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΥ ΕΥΡΩΠΗ 17.000 € 
19. ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΑΘΗ ΕΙΡΗΝΗ 18.000 € 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Κουρούκλης Γεράσιµος ο οποίος προσέφερε το ποσό 
των   18.000 €. Εγγυητής του είναι η κ. Σπαθή Ειρήνη. 
 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
 
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                           Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                                          
 
 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
        31.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
               Πόρος  Θ2 – Τέννις   ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων   
               Οµπρέλες-ξαπλώστρες  250 τ.µ.  

      Τιµή εκκίνησης:   1.200 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1.500 € 
  2. ΚΑΛΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ∆ΗΜΟΥΛΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 1.550 € 
  3. ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2.000 € 
  4. ΚΑΛΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ∆ΗΜΟΥΛΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 2.050 € 
  5. ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3.000 € 
  6.    
  7.    
  8.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Αλυσανδράτος Γεράσιµος ο οποίος προσέφερε το 
ποσό των 3.000 €. Εγγυητής του είναι ο κ. Τζωρτζάτος Παναγιώτης. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                           
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
        32.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Πόρος  Θ3 – Ράγια   ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 
                Οµπρέλες-ξαπλώστρες  500 τ.µ.  

      Τιµή εκκίνησης:  1.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
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Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                                                                                                                                                   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
        33.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Σκάλα  Θ1 Σπίθοι (αντλιοστάσιο)  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
                Οµπρέλες-ξαπλώστρες  500 τ.µ.  

      Τιµή εκκίνησης:   2.500 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΑΛΥΣΑΝ∆ΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2.550 € 
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Αλυσανδράτος Γεράσιµος ο οποίος προσέφερε το 
ποσό των 2.550 €. Εγγυητής του είναι ο κ. Τζωρτζάτος Παναγιώτης. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                           
 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
        34.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Σκάλα Θ6 (έµπροσθεν επιχ. Αφοί Σολωµού)  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 
                Θαλάσσια αθλήµατα  100 τ.µ.  

      Τιµή εκκίνησης:  4.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΓΚΙΑΦΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 4.050 € 
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Μεσσάρης Μιχαήλ ο οποίος προσέφερε το ποσό των 
4.050 €. Εγγυητής του είναι ο κ. Γκιάφης Μιχαήλ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
        
                35.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Σκάλα  Θ10  (έµπροσθεν επιχ. Στρατηγουλάκου)  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων             
                Θαλάσσια αθλήµατα  100 τ.µ.  
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      Τιµή εκκίνησης:   4.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΓΚΙΑΦΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 4.050 € 
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Γκιάφης Μιχαήλ ο οποίος προσέφερε το ποσό των 
4.050 €. Εγγυητής του είναι ο κ. Μεσσάρης Μιχαήλ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                  
 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
        36.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Σκάλα Θ18 (έµπροσθεν εστιατ. Ναυτίλος)  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 
                Οµπρέλες-ξαπλώστρες  200 τ.µ.   

       Τιµή εκκίνησης:   1.500 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΚΑΛΥΒΑ ΓΕΩΡΓΙΑ  ∆ΗΜΟΥΛΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 1.550€ 
  2.    
  3.    
  4.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κα Καλύβα Γεωργία η οποία προσέφερε το ποσό των 
1.550 €. Εγγυητής της είναι ο κ.  ∆ηµουλάς Ανδρέας. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                          Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
        37.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Κορώνι  Θ1  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
                Οµπρέλες-ξαπλώστρες  490 τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης: 1.500 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ  ΠΑΝΑΓΗΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.550 € 
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Βαλλιάνος Παναγής ο οποίος προσέφερε το ποσό 
των 1.550 €. Εγγυητής του είναι ο κ. Βαλλιάνος Ευάγγελος. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                   Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                       Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                    
 
Τα  µέλη 



 

 

776 

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
        38. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
               Κορώνι  Θ2  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
               Καντίνα  15 τ.µ.  

      Τιµή εκκίνησης:  1.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                       
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                            
 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγίνης αναφέρει τα παρακάτω: Κατά αρχήν  εµείς λέµε ότι είναι µία δραστηριότητα που ακόµη 
και αυτοί που την έχουν αποδεχθεί (Η ∆ηµοτική Αρχή και οι δυνάµεις που έχουν ως προτεραιότητα την 
εκµετάλλευση των παραλιών – αιγιαλών και του υπόλοιπου φυσικού πλούτου µε σκοπό την κερδοφορία) 
βλέπουµε ότι και αυτή φθίνει όσον αναφορά την διαχείριση της από τις τοπικές διοικήσεις από τον ∆ήµο, µε την 
έννοια ότι σιγά -σιγά δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις που λέγαµε ότι αυτά θα πάνε σε πακέτα –λιµάνια –
µαρίνες – παραλίες που θα δοθούν από το κράτος σε µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους και αυτί γίνεται 
σταδιακά για να µπορέσει να περάσει από τον κόσµο και να γίνει αποδεκτή κοµµάτι –κοµµάτι. Άρα λοιπόν 
βλέπουµε ότι είναι µια σταδιακή επιλογή που έχει επικυρωθεί και από το µνηµόνιο και από την σηµερινή 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ_ΑΝΕΛ που είναι να δοθούν για εµπορευµατοποίηση αυτές οι παράλιες .Εµείς είµαστε 
αντίθετοι στην εµπορευµατοποίηση αυτή , δηλαδή να µην µπορεί ο κόσµος  να είναι το ογδόντα τις εκατό 
πιασµένο από ξαπλώστρες και να πρέπει να πληρώσει για να πάει. 
Εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να είναι οι παραλίες ελεύθερες και τα έσοδα που αναµένει ο ∆ήµος για να καλύψει 
την υποχρηµατοδότηση έπρεπε να τα έχει διεκδικήσει από το κράτος και να εισπράξει την φοροδιαφυγή από 
µεγάλους επιχειρηµατίες που είναι και στην Κεφαλονιά. Εµείς είµαστε αντίθετοι σε όλο αυτό τα για τι δεν 
εξυπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες , κλείνει παραλίες και χώρους και τις δεσµεύει να µην µπορεί να κάνουν οι πλατιές 
µάζες του λάού το µπάνιο τους και συν ότι είναι και ένα κόστος που αναγκάζεται να πληρώνει και ο τουρίστας 
και ο Έλληνας . Θα µπορούσε ο ∆ήµος όπως το κάνουν οι ∆ήµοι που βρίσκεται η Λαϊκή Συσπείρωση και  έχουν  
παραλίες  για να δοθούν ,δίνονται δωρεάν ξαπλώστρες και οµπρέλες µε κόστος του ∆ήµου αναλαµβάνοντας την 
πολιτική ευθύνη. 
Γιαυτό τον λόγο εµείς λέµε ελεύθερες παραλίες και αυτήν την πρότασή µας ψηφίζουµε. 
 
Η Πρόεδρος προτείνει  την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού της Επιτροπής  του  φανερού δηµόσιου 
πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης αιγιαλών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και την κατακύρωση στο της 
εκµίσθωσης των αιγιαλών στους  δικαιούχους   πλειοδότες. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή - Ηλίας Κουρκουµέλης και 
Ζαπάντης Ανδρέας. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) τις 170 και 171/2016 αποφάσεις του  ∆.Σ 
3) Την  148/27-05-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) 
3) Το  20003 /13-06-2016 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού . 
 
                                             ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1) Εγκρίνει στον σύνολό του το µε αριθµ. πρωτ. 20003/13-06-2016  Πρακτικό  της Επιτροπής του   φανερού 
δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης αιγιαλών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
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 2) Κατακυρώνει το Πρακτικό της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση των   παραπάνω  χώρων αιγιαλού και 
παραλίας στους  δικαιούχους   πλειοδότες. 
 
2. Το Πρακτικό  Κατακύρωσης της ∆ηµοπρασίας και τα συναφθέντα  σε εκτέλεση του Πρακτικού Μισθωτήρια 
Συµβόλαια µε τους  πλειοδότες σε (3) τρία αντίγραφα αποστέλονται στον Προϊστάµενο της Κτηµατικής 
Υπηρεσίας, προς προσυπογραφή από αυτόν, συνοδευόµενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την 
απόδειξη καταβολής του οφειλόµενου ποσού υπέρ του ∆ηµοσίου.  
 
3. Η µίσθωση  θα αρχίζει  από την υπογραφή  της σύµβασης και θα λήγει στις 31-10-2016. Μετά την παρέλευση 
της παραπάνω ηµεροµηνίας οι µισθώσεις θα λήγουν αυτοδίκαια χωρίς να απαιτείται καµία περαιτέρω 
διαδικασία οπότε και θα επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
 
4. Αναθέτει στον αρµόδιο Α/  ∆ήµαρχο κ.  Νικόλαο Παπαδάτο   την υπογραφή των συµβάσεων µίσθωσης  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ      166/ 2016                                                Α∆Α: 72Ν6ΩΕ5-ΩΗ8 
ΘΕΜΑ :. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής του Επαναληπτικού φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού 
διαγωνισµού εκµίσθωσης αιγιαλών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη   το 10ο 
θέµα  ηµερήσιας  διάταξης: «Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής του Επαναληπτικού  φανερού δηµόσιου 
πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης αιγιαλών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς.»έθεσε υπόψη της Επιτροπής το µε 
αριθ. 20421/ 16-06-2016 διαβιβαστικό  της Γραµµατέως της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού κ. Μαρίας Κυριακάτου  
σύµφωνα µε το οποίο αποστέλλει προς έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή το µε αρίθ. πρωτ. 20259/15-06-2016 
Πρακτικό του παραπάνω διαγωνισµού το  οποίο αναλυτικά έχει   ως εξής:  
                                                
           ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ   ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣ:ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ:   20259 
Στο Αργοστόλι , σήµερα την  15ην  2016, ηµέρα  Τετάρτη  και ώρα   09.00  π.µ. συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση 
στο  ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας, η οποία 
συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµόν  14/2016 απόφαση του  ∆ηµοτικού Συµβουλίου , για να διενεργήσει την 
επαναληπτική δηµοπρασία για την εκµίσθωση χώρων αιγιαλού και παραλίας των ∆ηµοτικών Ενοτήτων  ∆ήµου 
Κεφαλονιάς όπως ορίζεται στην αρ. 17521/2016 διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου,  η  οποία  δηµοσιεύτηκε  στις  
εφηµερίδες:   ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ   στις   1-6-2016,  και ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ  στις  1-6-2016. 
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες: 
1)    ∆ιονύσιος Λυκούδης          (Αν. Πρόεδρος) 
2)    Σοφία Γαρµπή                      (Μέλος) 
3)   Άγγελος Κωνσταντάκης     (Αν. Μέλος) 
4)  Μαρία Κυριακάτου              (Γραµµατέας) 

Στις 11.00 π.µ., ώρα λήξης της προθεσµίας παραλαβής των δικαιολογητικών των ενδιαφεροµένων, ο Πρόεδρος 
δήλωσε ότι δεν µπορεί να γίνει δεκτή καµία άλλη συµµετοχή. 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι  εξής: 
                                                                                                                    
           1.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                 ΞΙ  Κατωγής  Θ6  ∆.Ε. Παλικής 
                 Θαλάσσια αθλήµατα  100 τ.µ. 

        Τιµή εκκίνησης:  3.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1. ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΙΣΗ ΕΛΕΝΗ 3.050 € 
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Κουρούµαλος Παναγιώτης ο οποίος προσέφερε το 
ποσόν των  3.050 €. Εγγυητής του είναι η κ. Παρίση  Ελένη. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
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Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                         Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    
 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
           2.  Χώρος αιγιαλού και  παραλίας 
                 Φύκια   Θ1  ∆.Ε. Παλικής               
                 Οµπρέλες-ξαπλώστρες  480 τ.µ.  

        Τιµή εκκίνησης:  2.500 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                    
 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
          3.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Λαγγαδάκια Θ1  Γέρο Γόµπος  ∆.Ε. Παλικής 
                Καντίνα  15 τ.µ.  

      Τιµή εκκίνησης:  1.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    
  2.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
 Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                              
 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
 
          4.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Λουρδάς Θ7  ∆.Ε. Λειβαθούς 
                Οµπρέλες-ξαπλώστρες  300 τ.µ. 

       Τιµή εκκίνησης:   4.800 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
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Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                        
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                                          
 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
           5.  Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                 Πόρος  Θ3 – Ράγια   ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων 
                 Οµπρέλες-ξαπλώστρες  500 τ.µ.  

        Τιµή εκκίνησης:  1.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                                                                                                                                                   
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
           6. Χώρος αιγιαλού και παραλίας 
                Κορώνι  Θ2  ∆.Ε. Ελειού-Πρόννων  
                Καντίνα  15 τ.µ.  

       Τιµή εκκίνησης:  1.000 € 

Α.Α Ονοµατεπώνυµο   Ονοµατεπώνυµο εγγυητή   Προσφορά  

  1.    
  2.    
  3.    
Σύµφωνα µε τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δηµοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
Το πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας υπογράφουν η Επιτροπή, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του. 
Η κατακύρωση της δηµοπρασίας θα γίνει µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφεται. 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                                   Ο ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΗΣ                                       Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ                                                                  
Ο  Πρόεδρος                                      
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
                                                                                                                         
Τα  µέλη 
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγίνης αναφέρει τα παρακάτω: Κατά αρχήν  εµείς λέµε ότι είναι µία δραστηριότητα που ακόµη 
και αυτοί που την έχουν αποδεχθεί (Η ∆ηµοτική Αρχή και οι δυνάµεις που έχουν ως προτεραιότητα την 
εκµετάλλευση των παραλιών – αιγιαλών και του υπόλοιπου φυσικού πλούτου µε σκοπό την κερδοφορία) 
βλέπουµε ότι και αυτή φθίνει όσον αναφορά την διαχείριση της από τις τοπικές διοικήσεις από τον ∆ήµο, µε την 
έννοια ότι σιγά -σιγά δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις που λέγαµε ότι αυτά θα πάνε σε πακέτα –λιµάνια –
µαρίνες – παραλίες που θα δοθούν από το κράτος σε µεγάλους επιχειρηµατικούς οµίλους και αυτί γίνεται 
σταδιακά για να µπορέσει να περάσει από τον κόσµο και να γίνει αποδεκτή κοµµάτι –κοµµάτι. Άρα λοιπόν 
βλέπουµε ότι είναι µια σταδιακή επιλογή που έχει επικυρωθεί και από το µνηµόνιο και από την σηµερινή 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ_ΑΝΕΛ που είναι να δοθούν για εµπορευµατοποίηση αυτές οι παράλιες .Εµείς είµαστε 
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αντίθετοι στην εµπορευµατοποίηση αυτή , δηλαδή να µην µπορεί ο κόσµος  να είναι το ογδόντα τις εκατό 
πιασµένο από ξαπλώστρες και να πρέπει να πληρώσει για να πάει. 
Εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να είναι οι παραλίες ελεύθερες και τα έσοδα που αναµένει ο ∆ήµος για να καλύψει 
την υποχρηµατοδότηση έπρεπε να τα έχει διεκδικήσει από το κράτος και να εισπράξει την φοροδιαφυγή από 
µεγάλους επιχειρηµατίες που είναι και στην Κεφαλονιά. Εµείς είµαστε αντίθετοι σε όλο αυτό τα για τι δεν 
εξυπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες , κλείνει παραλίες και χώρους και τις δεσµεύει να µην µπορεί να κάνουν οι πλατιές 
µάζες του λάού το µπάνιο τους και συν ότι είναι και ένα κόστος που αναγκάζεται να πληρώνει και ο τουρίστας 
και ο Έλληνας . Θα µπορούσε ο ∆ήµος όπως το κάνουν οι ∆ήµοι που βρίσκεται η Λαϊκή Συσπείρωση και  έχουν  
παραλίες  για να δοθούν ,δίνονται δωρεάν ξαπλώστρες και οµπρέλες µε κόστος του ∆ήµου αναλαµβάνοντας την 
πολιτική ευθύνη. 
Γιαυτό τον λόγο εµείς λέµε ελεύθερες παραλίες και αυτήν την πρότασή µας ψηφίζουµε. 
 
Η Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του παραπάνω Πρακτικού   του  Επαναληπτικού φανερού δηµόσιου 
πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης αιγιαλών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς και την κατακύρωση  της εκµίσθωσης 
του χώρου  αιγιαλού και παραλίας στο Ξι  Κατωγής στην θέση 6 της ∆. Ε Παλλικής για θαλάσσια αθλήµατα  στο  
δικαιούχο   πλειοδότη κ. Κουρούµαλο Παναγιώτη. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή - Ηλίας Κουρκουµέλης και  
Ζαπάντης Ανδρέας. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) To   άρθρo     72  του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Τ τις 170 και 171/?2016 αποφάσεις του  ∆.Σ 
3) Την  148/27-05-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης) 
3) Το  20259/15-06-2016 παραπάνω Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού . 
 
                                            ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1) Εγκρίνει στο σύνολό του το µε αριθ. πρωτ. 20259/15-06-2016  παραπάνω Πρακτικό  της Επιτροπής του  
Επαναληπτικού  φανερού δηµόσιου πλειοδοτικού διαγωνισµού εκµίσθωσης αιγιαλών του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς. 
 2) Κατακυρώνει το Πρακτικό της δηµοπρασίας για την εκµίσθωση του  χώρου  αιγιαλού και παραλίας στο Ξι  
Κατωγής στην θέση 6 της ∆. Ε Παλλικής για θαλάσσια αθλήµατα  στο  δικαιούχο   πλειοδότη κ. Κουρούµαλο 
Παναγιώτη. 
 
2. Το Πρακτικό  Κατακύρωσης της ∆ηµοπρασίας και τα συναφθέντα  σε εκτέλεση του Πρακτικού Μισθωτήριο 
Συµβόλαιο µε τον  πλειοδότη  σε (3) τρία αντίγραφα αποστέλονται στον Προϊστάµενο της Κτηµατικής Υπηρεσίας, 
προς προσυπογραφή από αυτόν, συνοδευόµενα από το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για την απόδειξη 
καταβολής του οφειλόµενου ποσού υπέρ του ∆ηµοσίου.  
 
3. Η µίσθωση  θα αρχίζει  από την υπογραφή  της σύµβασης και θα λήγει στις 31-10-2016. Μετά την παρέλευση 
της παραπάνω ηµεροµηνίας οι µισθώσεις θα λήγουν αυτοδίκαια χωρίς να απαιτείται καµία περαιτέρω 
διαδικασία οπότε και θα επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
 
4. Αναθέτει στον αρµόδιο Α/  ∆ήµαρχο κ.  Νικόλαο Παπαδάτο   την υπογραφή των συµβάσεων µίσθωσης  
 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    167 / 2016                                                               Α∆Α: 609ΘΩΕ5-ΠΩΠ 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  προϋπολογισµού   2016.   

 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  , δίνει  τον λόγο στον 
Προϊστάµενο του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. ∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος 
εισηγούµενος    το  11 ο θέµα   ηµερήσιας διάταξης: «Έγκριση  δαπανών   και διάθεση πιστώσεων  
προϋπολογισµού   2016.» έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω : 
 
Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των 
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις . 
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 Ζητείται η έγκριση των  δαπανών και η  διάθεση των αντίστοιχων  πιστώσεων σύµφωνα µε τις εγγεγραµµένες 
πιστώσεις εξόδων του Προϋπολογισµού  2016  των παρακάτω προτάσεων  ανάληψης υποχρεώσεων της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας. 
 
 

Αριθ. 
έκθεσης 

Ηµ/νία 
έκδοσης Ποσό Αιτιολογία 

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

565 13/06/2016 615,00 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΜΥΡΤΟΥ ΚΑΙ ΚΕ∆ΗΚΕ 30.6462 723,07 

566 13/06/2016 272,80 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ 
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ 30.6462 450,27 

567 13/06/2016 8,00 Μεταφορές εν γένει ( ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ) 30.6414 1.992,00 

568 13/06/2016 55,35 
Προµήθεια πινακίδων οδοσήµανσης και 
τροχαίας ( ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ) 30.7135.09 148,02 

569 13/06/2016 25,83 
Προµήθεια πινακίδων οδοσήµανσης και 
τροχαίας ( ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ) 30.7135.09 148,02 

570 13/06/2016 30,00 

Προµήθεια εντύπων και υλικών 
µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων ( ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ) 10.6613.01 8.878,28 

571 13/06/2016 84,18 

Προµήθεια εντύπων και υλικών 
µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων ( ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ) 10.6613.01 8.878,28 

572 13/06/2016 37,76 

Προµήθεια εντύπων και υλικών 
µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων ( ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ) 10.6613.01 8.878,28 

573 13/06/2016 84,18 

Προµήθεια εντύπων και υλικών 
µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων ( ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ) 10.6613.01 8.878,28 

574 13/06/2016 19,90 
Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου ( ΠΑΓΙΑ 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ) 10.6614 1.561,53 

575 13/06/2016 14,00 
Προµήθεια λοιπού υλικού ( ΠΑΓΙΑ 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ ) 10.6654.01 9.966,00 

576 13/06/2016 85,00 
Προµήθεια βιβλίων , σφραγίδων , κλπ ( 
ΠΑΓΙΑ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ) 10.6611 451,25 

577 13/06/2016 11,88 
Μεταφορές - Ταχυµεταφορές ( ΠΑΓΙΑ 
ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΥ) 00.6224.01 0,00 

581 13/06/2016 23.707,51 

16η Εντολή πληρωµής του έργου: 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΘΟΥΚΥ∆Ι∆Η 
ΒΑΛΕΝΤΗ  10.7336.02 116.800,21 

582 13/06/2016 217,00 
∆ηµοσίευση προκυρήξεων[∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΓΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΤΜ ΦΙΣΚΑΡ∆ΟΥ] 30.6462 233,27 

584 16/6/2016 640,00 
Προµήθεια µηχανηµάτων (θρυµµατιστών 
κλαδιών, µηχανής γκαζόν κλπ.) 35.7131.01 4.360,00 

585 16/6/2016 11.086,00 
Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Λειβαθούς  70.6279.16 914,00 

586 16/6/2016 10.119,00 
Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Αργοστολίου  70.6279.11 1.881,00 
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587 16/6/2016 11.545,00 
Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Παλικής 70.6279.12 455,00 

588 16/6/2016 4.793,00 
Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Ερίσου  70.6279.14 207,00 

589 16/6/2016 5.084,00 
Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Πυλάρου  70.6279.15 2.916,00 

590 16/6/2016 4.278,00 
Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Σάµης  70.6279.13 722,00 

591 16/6/2016 11.842,00 
Εργασίες διαµόρφωσης παραλιών 
∆ηµοτικής Ενότητας Ελειού - Πρόννων  70.6279.17 158,00 

592 16/6/2016 520,00 
Λοιπός εξοπλισµός (Φωτοτυπικά, ΦΑΞ 
κ.λ.π.) 10.7135.00 1.080,95 

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
αναφέρονται στα µαγνητοφωνηµένα Πρακτικά :  
Ο κ. Ανδρέας Ζαπάντης  δηλώνει ότι ψηφίζει τις προτάσεις :από την 565 έως και την 582/2016. 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος  αφού επισηµαίνει ότι οι προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων από την 585 έως και 
591/2016 που αφορούν εργασίες διαµορφώσεις παραλιών συνολικού ποσού 60.000,00 € έχουν σπάσει σε επτά 
ποσά ενώ θα µπορούσε να βγουν µε ένα πρόχειρο διαγωνισµό και να υπάρξει ανάδοχος , δηλώνει ότι ψηφίζει 
µόνο την  592/2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος-και Κουρκουµέλης Ηλίας. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 

2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β ∆/τος  

   3)την  276/2015  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ απόφαση ∆ Σ  της έγκρισης του προϋπολογισµού 2016. 

  4) την  υπ αρίθ 25942/2521 /31-12-2015 απόφαση  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης περί έγκρισης του Προϋπολογισµού 

2016. 

  5)Τις    εγγεγραµµένες  πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων 2016 

 6) τις  υποβληθείσες προτάσεις   ανάληψης υποχρεώσεων  της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

 

                                                    ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Εγκρίνει ως έχουν   τις   παραπάνω δαπάνες       και  διαθέτει  τις  αντίστοιχες     πιστώσεις      σε βάρος των   
εγγεγραµµένων κωδικών  αριθµών  εξόδων  του Προϋπολογισµού  2016 . 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  168  / 2016                                                         Α∆Α:   6ΟΡ6ΩΕ5-Θ Γ Γ               
ΘΕΜΑ : Παράταση Απόδοσης Λογαριασµού Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη     
το 13 ο θέµα   ηµερήσιας  διάταξης: «Παράταση Απόδοσης Λογαριασµού Εντάλµατος Προπληρωµής»   θέτει 
υπόψη της Επιτροπής την µε αριθ. εσωτ. πρωτ. 0428/2550 τις 13-06-2016 εισήγηση του Προϊσταµένου της 
∆/νσης του ΚΕΠ ∆ήµου Κεφαλλονιάς κ. Νικόλαου Φραντζή σύµφωνα µε την οποία ζητά την παράταση της 
προθεσµίας απόδοσης λογαριασµού του Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής που εκδόθηκε στην υπόλογο 
υπάλληλο του ΚΕΠ κ. Γασπαρινάτου Μαρίνας συνολικού  ποσού  100,00 € που διατέθηκαν από τον Κ.Α 
00.6495.05  και  εγκρίθηκε µε την 64/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την αγορά µεγαρόσηµων & 
χαρτοσήµων κ.λ.π , µέχρι τις 31/12/2016. 
                                                    
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά:   
Την εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος-και Κουρκουµέλης Ηλίας- 
Ζαπάντης Ανδρέας και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
 και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 64/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
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την  εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας  

                                                 ΟΜΟΦΩΝΑ       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
  

     1. Εγκρίνει την παράταση της  προθεσµίας απόδοσης λογαριασµού του Χρηµατικού Εντάλµατος 
Προπληρωµής που εκδόθηκε στην υπόλογο υπάλληλο του ΚΕΠ κ. Γασπαρινάτου Μαρίνας συνολικού  ποσού  
100,00 € που διατέθηκαν από τον Κ.Α 00.6495.05  και  εγκρίθηκε µε την 64/2016 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής για την αγορά µεγαρόσηµων & χαρτοσήµων κ.λ.π , µέχρι τις 31/12/2016. 

 
ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   169  / 2016                                                                  Α∆Α: 7ΝΦΩΩΕ5-4ΣΨ    
ΘΕΜΑ : Απαλλαγή Υπολόγου  Πάγιας Προκαταβολής Προέδρου  της  Τοπικής  Κοινότητας  ΠΥΡΓΙΟΥ  οικ. 
έτους 2015 σύµφωνα µε την 6 /2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη το 14  ο 
θέµα  ηµερήσιας διάταξης: «Απαλλαγή Υπολόγου  Πάγιας Προκαταβολής Προέδρου  της  Τοπικής  
Κοινότητας  ΠΥΡΓΙΟΥ  οικ. έτους 2015 σύµφωνα µε την 6 /2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.» 
αναφέρει τα παρακάτω:  
Στο άρθρο 37 παρ 1 του Β∆ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής:  
«1. Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζοµένων 
χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην 
απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη εξοφλήσει 
των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος 
ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι 
οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της 
καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφονται 
κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις». 
 
Στην συνέχεια δίνει τον λόγο στον   Προϊστάµενο  του Τµήµατος Προµηθειών  της ∆/νσης Οικονοµικών κ. 
∆ιονύσιο Παγώνη ο οποίος  θέτει υπόψη της Επιτροπής την  µε αριθ. πρωτ.  19077/7-06-2016 εισήγηση του  
στην οποία   αναφέρονται τα παρακάτω:  
ΘΕΜΑ: «Απαλλαγή Υπολόγου  Πάγιας Προκαταβολής Προέδρου  της  Τοπικής  Κοινότητας  ΠΥΡΓΙΟΥ  οικ. 
έτους 2015 σύµφωνα µε την 6 /2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.» 
 
Ζητούµε την απαλλαγή του υπολόγου  Πάγιας Προκαταβολής Προέδρων οικονοµικού Έτους 2015, Προέδρου 
της Τοπικής Κοινότητας Πυργίου, και ο οποίος δεν προσκόµισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως την 
31/12/2015, όπως αυτός ορίστηκε µε την αριθ.  6/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς, και αναλυτικά ως εξής: 
1)Ορίστηκε ο Σταµατελάτος ,∆ιονύσιος – Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πυργίου ως διαχειριστής του ποσού 
των 1.000,00 € . Κατέθεσε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 1.000,00€, όπως αποδεικνύεται µε το αριθµ. 
232/06-06-2016 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά : 
Την εισήγηση ως έχει   ψηφίζουν : Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος-και Κουρκουµέλης Ηλίας- 
Ζαπάντης Ανδρέας και Γκισγκίνης Νικόλαος. 
  και αφού έλαβε υπόψη:                                                                                                                                                                                                     
1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την  6/2015 απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής 
3)  το αριθµ. 232/06-06-2016 γραµµάτιο είσπραξης του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας :  
 
                                                      ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
 Εγκρίνει ως έχει την απόδοση λογαριασµού  της Πάγιας   Προκαταβολής του  Υπολόγου  Προέδρου  της Τοπικής 
Κοινότητας Πυργίου κ. Σταµατελάτου ∆ιονύσιου του  οικονοµικού έτους 2015   ως διαχειριστής του ποσού των 
1.000,00€ όπως ορίστηκε µε την  6/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
 
 



 

 

784 

ΑΡΙΘΜ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ    170 / 2016                                                                            Α∆Α:6Ν1ΘΩΕ5-0Ρ∆ 
 
  ΘΕΜΑ : Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης « Εργασίες λειτουργίας παραλίας Μύρτου για  το έτος  
2016» 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Η  Πρόεδρος , Α/ ∆ήµαρχος κ. Σοφία Γαρµπή ,  κηρύσσοντας  την έναρξη της συνεδρίασης  εισηγούµενη   το  15 ο   
θέµα     ηµερήσιας διάταξης «Κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης : Εργασίες λειτουργίας παραλίας Μύρτου για 
το έτος  2016» αφού ενηµερώνει τα Μέλη ότι  οριοθετήθηκε µε τοπογραφικό διάγραµµα  από την αρµόδια 
υπηρεσία του ∆ήµου η τοποθέτηση της κινητής καντίνας εκτός χώρου του αιγιαλού  ,  έθεσε  υπόψη της 
Επιτροπής τo από 16-06-2016 σχέδιο    διακήρυξης κ. ∆ηµάρχου   από το Αυτοτελές Τµήµα Τουριστικής 
Ανάπτυξης  για τις  εργασίες λειτουργίας παραλίας Μύρτου ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων  το οποίο αναλυτικά  
έχει ως εξής : 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ:  /06/2016 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                    Aριθ.Πρωτ.:  
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ   
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Πληροφορίες:  ∆ιονύσιος  Παγώνης 
Τηλ.: 26713 60156 
ΦΑΞ : 2671022572 
 

Ο  ∆ήµαρχος Κεφαλλονιάς  
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
 

1. Του Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει, 
2. Του N. 3463/2006 « Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
3.Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
4. Του αρθρ.20 του Π∆ 60/2007 
5. Την υπ΄ αριθ. 2/2016  µελέτη που συντάχθηκε από το Αυτοτελές Τµήµα Τουριστικής Ανάπτυξης  για τις  
εργασίες λειτουργίας παραλίας Μύρτου ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων. 
6. Την υπ’αρ. 153/2016 απόφαση ∆.Σ ∆ήµου Κεφαλλονιάς  µε την οποία εγκρίθηκε  η µελέτη της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών και ορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης. 
7. Την υπ΄αριθ  /2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία 
εγκρίνεται πίστωση ύψους από τον Κ.Α 70.6162.04 συνολικού ποσού 73.000,00 € από τις πιστώσεις του 
∆ήµου οικονοµικού έτους 2016. 
8.Το πρωτογενές αίτηµα που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο  ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 
για την εκτέλεση της  εν λόγω εργασίας , το οποίο έλαβε αριθµό  ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου 
(Α∆ΑΜ)    «16REQ004419927». 
9.Την αριθ.  /2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Κεφαλονιάς µε την οποία, 
καθορίσθηκαν οι όροι του διαγωνισµού,  
10. Την υπ΄αριθ   /2016 µε την οποία εγκρίνεται πίστωση ύψους από τον Κ.Α 70.6162.04 συνολικού 
ποσού 73.000,00 € και καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο  ∆ηµοσίων Συµβάσεων, ως 
έγκριση του Πρωτογενούς Αιτήµατος λαµβάνοντας Αριθµό ∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α∆ΑΜ)   
«16REQ000000000 ». 

 
                                                                           ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή 
που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές (παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Π.∆. 28/80), για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας µε τίτλο «Εργασίες λειτουργίας  παραλίας Μύρτου ∆ηµοτικής Ενότητας 
Πυλαρέων» προϋπολογισµού 72.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 23%. 
Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς. 
Το έργο χρηµατοδοτείται από το τους ιδίους πόρους του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
∆απάνη δηµοπρατούµενων εργασιών για 2016: € 72.000,00 
Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2016: € 73.000,00  
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Η δηµοπράτηση θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1. Του Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει, 
2. Του N. 3463/2006 « Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» 
3. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
4. Του αρθρ.20 του Π∆ 60/2007 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 Άρθρο 1
ο 

: Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δηµοπρασίας  
Ο διαγωνισµός θα γίνει στις  /06/2016 ηµέρα _________ και ώρα  :00 π.µ. (λήξη παραλαβής προσφορών), στην 
αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµοτικό Θέατρο « Κέφαλος» του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, ενώπιον της 
αρµόδιας Επιτροπής.  
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός  αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και ώρα την _______   
Ιουνίου 2016. 
Η συνεδρίαση η οποία είναι δηµόσια αρχίζει µισή ώρα πριν την ώρα λήξης υποβολής προσφορών δια κλήσεως 
από τον Πρόεδρο της επιτροπής εκείνων που θέλουν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό.  
Όταν περάσει η ώρα που ορίζεται παραπάνω, ο Πρόεδρος της επιτροπής κηρύσσει την λήξη επιδόσεως των 
προσφορών εκτός εάν η προσέλευση για  επίδοση προσφορών συνεχίζεται χωρίς διακοπή και µετά την πάροδο 
της ώρας αυτής και  καταχωρείται στο πρακτικό της συνεδριάσεως στο οποίο γράφεται και η ώρα κηρύξεως της 
λήξης επιδόσεως των προσφορών . 
 
                                                       Άρθρο 2ο  : Συµµετοχή στη δηµοπρασία 
Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα, εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες 
εργοληπτικών επιχειρήσεων, ενώσεις εργοληπτών και συνεταιρισµοί, που ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα 
σχετιζόµενη µε το αντικείµενο της εργασίας της παρούσας διακήρυξης. 
 
                                                         Άρθρο 3ο  : Εγγύηση συµµετοχής 
Για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία και την υποβολή οικονοµικής προσφοράς απαιτείται, επί ποινή 
αποκλεισµού, η κατάθεση εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται στο ποσοστό 2% της προϋπολογιζόµενης 
αξίας της εργασίας χωρίς το ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των χιλίων εκατό εβδοµήντα  ευρώ και εβδοµήντα τριών 
λεπτών (1.170,73 €).  
Η εγγύηση που προβλέπεται από την προηγούµενη παράγραφο, παρέχεται µε εγγυητικές επιστολές Τραπεζών 
που λειτουργούν νόµιµα στη Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική, ή του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών 
∆ηµοσίων Έργων. Μπορεί επίσης να παρέχεται και µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε 
παρακαταθήκη σ’ αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού ή χρεογράφων που προβλέπεται η τέτοια χρήση τους 
και µε την τιµή που προβλέπουν γι’ αυτά οι σχετικές διατάξεις. Η εγγυητική πρέπει απαραίτητα να απευθύνεται 
‘στον ∆ήµο Κεφαλλονιάς’, να αναγράφει την ηµεροµηνία έκδοση της, τον εκδότη, τον αριθµό της εγγύησης, να 
έχει τα πλήρη στοιχεία ήτοι την επωνυµία και την έδρα της επιχείρησης ή κοινοπραξίας υπέρ της οποίας δίδεται η 
εγγύηση, να περιλαµβάνει τον όρο ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ότι ο εγγυητής 
παραιτείται από το δικαίωµα διαιρέσεως και διζήσεως και ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του 
∆ήµου Κεφαλλονιάς που διενεργεί τον διαγωνισµό, ότι αναγνωρίζει ο εκδότης ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του 
να καταβάλει το ποσό της εγγύησης χωρίς καµία ένσταση ή αντίρρηση, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη σχετική 
ειδοποίηση, ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό κατάπτωσης της εγγύησης υπόκεινται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήµου, την ηµεροµηνία λήξεως της ισχύος της εγγύησης, ότι ο εκδότης της εγγύησης 
υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο του ∆ήµου 
Κεφαλλονιάς που διενεργεί τον διαγωνισµό. Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξεως 
της εγγύησης.  
Η εγγυητική επιστολή για τη συµµετοχή πρέπει να έχει προθεσµία ισχύος, που όµως θα υπερβαίνει κατά 
τριάντα (30) ηµέρες το χρόνο ισχύος των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσης 
διακήρυξης.  
Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τω ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται υπόψη.  
Η εγγύηση συµµετοχής του τελευταίου µειοδότη αποδίδεται µετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
την υπογραφή της σύµβασης, ή µετά την πάροδο του χρόνου που τον δεσµεύει η προσφορά του εκτός αν αυτός 
συναινέσει σε παράταση. Οι εγγυήσεις συµµετοχής των άλλων συναγωνιζόµενων αποδίδονται µετά την έγκριση 
του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ή νωρίτερα, αν το ζητήσει ο ενδιαφερόµενος που δεν υπέβαλε ένσταση και 
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η αρχή που διενεργεί το διαγωνισµό δεν πιθανολογεί την ανατροπή του αποτελέσµατος µε ενδεχόµενη την 
ανακήρυξή του ως αναδόχου.  
Σε περίπτωση συµµετοχής στη δηµοπρασία κοινοπραξίας, η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να είναι υπέρ όλων 
των µελών της κοινοπραξίας. 

Άρθρο 4
ο 

: Απαιτούµενα πρόσθετα δικαιολογητικά  
Επί ποινή αποκλεισµού προσκοµίζονται τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Βεβαίωση εγγραφής της επιχείρησης στο Εµπορικό Βιοµηχανικό Επιµελητήριο µε αντικείµενο σχετικό µε την 
φύση των εργασιών της παρούσας διακήρυξης ή βεβαίωση της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. από την οποία θα προκύπτουν 
τα παραπάνω. Για τα νοµικά πρόσωπα θα πρέπει να έχει κατατεθεί σε ακριβές αντίγραφο το καταστατικό τους, 
µε όλες τις τροποποιήσεις αυτού εφόσον έχουν γίνει, συνοδευόµενο µε υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου 
εκπροσώπου ή του εξουσιοδοτηµένου προσώπου του νοµικού προσώπου, ότι δεν έχουν επέλθει άλλες 
τροποποιήσεις του καταστατικού πέραν όσων καταθέτει σε ακριβή αντίγραφα.  
2. Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία θα αναφέρει επί λέξει: ‘λάβαµε γνώση 
των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδεχόµαστε πλήρως, όπως και των διατάξεων 
που διέπουν τους ∆ιαγωνισµούς των Ο.Τ.Α. Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς είναι 30 ηµερών και η 
προσφερόµενη τιµή ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της εργασίας ’.  
 
3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα εµφανίζεται ονοµαστικός πίνακας για το προσωπικό που θα διατεθεί 
αποκλειστικά για την εκτέλεση της εργασίας  σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής της υπ΄αριθ 
2/2016 µελέτης, και για το οποίο θα δηλωθεί και η εργασιακή σχέση (συνεταίροι, εξωτερικοί συνεργάτες µε 
παροχή υπηρεσιών, µισθοδοτούµενοι υπάλληλοι). Στην παραπάνω υπεύθυνη δήλωση  θα εµφανίζεται 
ονοµαστικός πίνακας για το προσωπικό. 
4. Ενηµερότητα εκπλήρωσης υποχρεώσεων όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης(ασφαλιστική ενηµερότητα) και την καταβολή φόρων(φορολογική ενηµερότητα) της επιχείρησης 
ή των µελών της κοινοπραξίας.  
5. Σε περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό κοινοπραξίας εργοληπτικών επιχειρήσεων απαιτείται η δήλωση 
κοινοπραξίας στην οποία θα αναγράφονται τα ποσοστά συµµετοχής των κοινοπρατούντων στην κοινοπραξία.  
6. Οι συνεταιρισµοί µέσω του αντιπροσώπου τους οφείλουν να καταθέσουν βεβαίωση του αρµόδιου Υπουργείου 
σχετικά µε την έγκριση του καταστατικού του και της νόµιµης λειτουργίας του, του µεγέθους της ευθύνης των 
µελών για τις υποχρεώσεις του συνεταιρισµού και του συνολικού αριθµού των µελών του, καθώς και αντίγραφο 
της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του συνεταιρισµού µε την οποία ορίζεται εκπρόσωπος για την 
συµµετοχή στον διαγωνισµό.  
7. Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβληθούν σε πρωτότυπο. Αν το έντυπο της δήλωσης υποβληθεί σε 
φωτοαντίγραφο θα πρέπει να είναι επίσηµα επικυρωµένο.  

Άρθρο 5
ο 

: Τρόπος σύνταξης - υποβολής - εξέτασης προσφορών  
Κάθε διαγωνιζόµενος συµπληρώνει, επί  ΠΟΙΝΗ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΟΥ την προσφορά του σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην παρούσα. Για την έγκυρη και παραδεκτή συµµετοχή στον διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν στην 
Επιτροπή ∆ιαγωνισµού το φάκελο της προσφοράς τους.  
Οι φάκελοι υποβάλλονται είτε  (α) , αυτοπροσώπως και προκειµένου για νοµικά πρόσωπα από τον νόµιµα 
εκπρόσωπο αυτών ή µέσω εξουσιοδοτηµένου ατόµου, µε κατάθεσή τους στην οικεία Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, είτε 
(β) µε συστηµένη επιστολή προς την αρχή που διενεργεί το διαγωνισµό παραληφθείσα µέχρι την ηµέρα και ώρα 
τέλεσης του άρθρου 1 της παρούσας,  
Ο φάκελος προσφοράς αποτελείται από τρεις ξεχωριστούς φακέλους, το φάκελο των δικαιολογητικών 
συµµετοχής του άρθρου 4, τον φάκελο της τεχνικής προσφοράς και τον φάκελο της οικονοµικής προσφοράς.  
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει αναλυτικά και εκτεταµένα τα τεχνικά χαρακτηριστικά για την 
εύρυθµη εκτέλεση των εργασιών, όπως το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού που θα απασχοληθεί, την 
περιγραφή των εργασιών, την καταγραφή του συνόλου του τεχνικού και µηχανικού εξοπλισµού που θα 
χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση της εργασίας και τον προγραµµατισµό των εργασιών. Όλα τα παραπάνω θα 
στηρίζονται στην τεχνική έκθεση που έχει συνταχθεί από τον ∆ήµο ενώ ο ανάδοχος έχει την δυνατότητα να 
προχωρήσει και σε περαιτέρω ανάλυση για την εκτέλεση της εργασίας.  
Η τεχνική και οικονοµική προσφορά, υπογράφονται (µονογραφή και σφραγίδα ή ονοµατεπώνυµο) πάντοτε από 
τον νόµιµο εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, ο οποίος µονογράφει τις προσφορές και 
κατά φύλλο. Μονογραφές που τυχόν λείπουν µπορεί να συµπληρωθούν ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής 
∆ιαγωνισµού µετά το άνοιγµα των προσφορών. Αν ο ενδιαφερόµενος αρνηθεί να µονογράψει τότε µονογράφει η 
Επιτροπή τα σχετικά φύλλα και η προσφορά θεωρείται ισχυρή. ∆εκτές είναι και τυχόν προσφορές που 
συµπληρώνονται µε γραφοµηχανή ή Η/Υ µε ευθύνη του απόρρητου στον συµµετέχοντα. 
( Η κατάθεση των δικαιολογητικών συµµετοχής, της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς στην δηµοπρασία 
γίνεται, για ατοµική επιχείρηση από τον υπόχρεο για αυτήν φυσικό πρόσωπο, για τις προσωπικές εταιρείες από 
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το νόµιµο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτηµένο εταίρο της, για τις Α.Ε. από εξουσιοδοτηµένο µέλος του ∆.Σ, για τις 
Ε.Π.Ε. από τον διαχειριστή της και για κοινοπραξία ή συνεταιρισµό από τον ορισµένο εκπρόσωπο των 
κοινοπρακτούντων ή συνεταιρισθέντων. Ρητά επισηµαίνεται, ότι στα νοµικά πρόσωπα η νοµική εκπροσώπηση 
τους, θα προκύπτει και θα γίνεται δεκτή η συµµετοχή τους στον παραπάνω διαγωνισµό, µε την επίδειξη πάντα 
και τον έλεγχο από την Επιτροπή του καταστατικού που τα διέπει, αναφορικά µε την νόµιµη εκπροσώπηση 
αυτών. Σχετικά µε την κατάθεση προσφοράς από ετερόρρυθµη εταιρεία και εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, θα 
πρέπει για την µεν πρώτη να εφαρµόζονται αναλογικά οι ρυθµίσεις για την οµόρρυθµη εταιρεία (δηλ. κατάθεση 
από νόµιµο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτηµένο εταίρο) και για τη δεύτερη οι αντίστοιχες για την ανώνυµη εταιρεία 
(κατάθεση από εξουσιοδοτηµένο διαχειριστή). Τονίζεται ότι στις περιπτώσεις κοινοπραξιών ή συνεταιρισµών ο 
ορισµένος εκπρόσωπος των κοινοπρακτούντων ή συνεταιρισθέντων για την κατάθεση της προσφοράς θα είναι 
κάποιο από τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωµα κατάθεσης από την κάθε επιχείρηση, δεδοµένου ότι 
διαφορετική ερµηνεία θα επέτρεπε καταστρατήγηση των διατάξεων µέσω προσχηµατικών κοινοπραξιών. 
Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να παραδώσουν στην Επιτροπή την τεχνική και την οικονοµική τους προσφορά σε 
ιδιαίτερα καλά σφραγισµένους ξεχωριστούς φακέλους που θα αναγράφουν τον τίτλο της επιχείρησης ή 
κοινοπραξίας, τη διεύθυνσή της, το τηλέφωνο,  και την επιγραφή αντίστοιχα: «Τεχνική προσφορά για την 
εργασία µε τίτλο ‘Εργασίες λειτουργίας παραλίας Μύρτου ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων» & «Οικονοµική 
προσφορά για την εργασία µε τίτλο ‘Εργασίες λειτουργίας παραλίας Μύρτου ∆ηµοτικής Ενότητας 
Πυλαρέων ». Για τη συµµετοχή στη δηµοπρασία κατά την οριζόµενη ηµέρα και ώρα κατατίθενται σε κλειστούς 
ξεχωριστούς φακέλους, αφενός τα τυπικά στοιχεία συµµετοχής στο διαγωνισµό, αφετέρου δε τα στοιχεία της 
τεχνικής προσφοράς και τα στοιχεία της οικονοµικής προσφοράς, όπως αυτά προσδιορίζονται στην παρούσα 
διακήρυξη επί ποινή απαραδέκτου. 
 Η εξέταση των προσφορών γίνεται ως εξής: Κατά την ηµέρα της δηµοπρασίας η Επιτροπή παραλαµβάνει και 
ελέγχει το φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής των διαγωνιζοµένων. Όταν ολοκληρωθεί η κατάθεση και η 
παραλαβή των δικαιολογητικών, η επιτροπή, ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των συνδιαγωνιζοµένων και 
αποφασίζει περί των αποκλειοµένων.  
 Στη συνέχεια αποσφραγίζονται κατά σειρά οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών, εκείνων που έγιναν δεκτoί στο 
διαγωνισµό. Ο κάθε φάκελος αξιολογείται από την Επιτροπή για το αν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές 
σύµφωνα µε την µελέτη. Έπειτα αποσφραγίζονται και οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς και 
ανακοινώνονται συνοπτικά τα επί µέρους στοιχεία των προσφορών, τα οποία και καταχωρούνται στα πρακτικά. 
Η διαδικασία περαιώνεται µε την υπογραφή των φακέλων και των προσφορών (τεχνικής και οικονοµικής) των 
διαγωνιζοµένων από τα µέλη της Επιτροπής και παραδίδεται αντίγραφο αυτών εάν ζητηθεί.  
Ανάδοχος ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή αρκεί να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, 
µε βάση τα όσα ορίζονται στο σχετικό άρθρο της παρούσας διακήρυξης και σύµφωνα µε το Π∆ 28/80.  
Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά 
οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε 
Επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισµό παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο 
καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν 
υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των 
προσφορών.                                         

                                                         Άρθρο 6
ο 

: Συµβατικά τεύχη – σειρά ισχύος  
Τα συµβατικά τεύχη και τα στοιχεία της εργολαβίας µε βάση τα οποία θα γίνει η ανάθεση και η εκτέλεση της 
εργασίας είναι τα επόµενα. Σε περίπτωση ασυµφωνίας µεταξύ των όρων που περιέχονται σ’ αυτά, η σειρά 
ισχύος τους καθορίζεται παρακάτω :  
1. Η παρούσα διακήρυξη  
2. Η τεχνική περιγραφή µε τον προϋπολογισµό  
3. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Γ.Σ.Υ.)  
4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)  
 

Άρθρο 7
ο 

: Χρόνος ισχύος προσφορών  
Κάθε υποβαλλόµενη προσφορά δεσµεύει αυτόν που την υποβάλλει για διάστηµα τριάντα (30) ηµερών, µέσα στο 
οποίο θα πρέπει να του κοινοποιηθεί η απόφαση για κατακύρωση σ’ αυτόν της δηµοπρασίας. 

Άρθρο 8
ο 

: Έγκριση αποτελέσµατος δηµοπρασίας  
Το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας θα εγκριθεί από την αρµόδια Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κεφαλλονιάς 
και κληθεί ο ανάδοχος να υπογράψει την σχετική σύµβαση. 

                Ο χρόνος  διάρκειας αυτής ορίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής µέχρι και την       
31/10/2016. Ο ∆ήµος Κεφαλλονιάς διατηρεί το δικαίωµα στην περίπτωση  µη παροχής του συνόλου των 
αναφερόµενων στην παρούσα υπηρεσιών  κατά την χρονική διάρκεια που αναφέρεται στην παρούσα, να προβεί 
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σε χρονική επέκταση της διάρκειας της σύµβασης υπό τον όρο της µη υπέρβασης του συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισµού. 

                 
Επιπλέον ο ∆ήµος δεδοµένου ότι η επισκεψιµότητα της παραλίας του Μύρτου δεν µπορεί να προβλεφθεί εκ των 
προτέρων έχει το δικαίωµα: 
 
α)  σε περίπτωση µη παροχής των αναφεροµένων στην παρούσα εργασιών για οποιονδήποτε λόγο, είτε 
προέρχεται από υπαιτιότητα του ∆ήµου, είτε του αναδόχου να µειώσει το τίµηµα του συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισµού προ Φ.Π.Α., κατόπιν προσκοµίσεως από τον ανάδοχο του πίνακα συνολικού µισθολογικού 
κόστους κατά την λήξη της συµβάσεως. 
β)  να τροποποιεί τον αριθµό των  θέσεων εργασίας και το ωράριο λειτουργίας ανά ηµέρα σύµφωνα µε τις 
εκάστοτε  ανάγκες λειτουργίας της  παραλίας του Μύρτου, χωρίς όµως οι τροποποιήσεις αυτές να υπερβαίνουν 
τις συνολικές ώρες λειτουργίας της παραλίας και το σύνολο των θέσεων εργασίας κατά το χρονικό διάστηµα 
λειτουργίας τους.  Για την εφαρµογή της εν λόγω δυνατότητας ο ∆ήµος οφείλει να ενηµερώνει τον ανάδοχο 
εγκαίρως και µε κάθε πρόσφορο µέσο. 

Άρθρο 9
ο 

: Έξοδα δηµοσίευσης- Προκαταβολή  
Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης διακήρυξης της αρχικής και τυχόν επαναληπτικών δηµοπρασιών βαρύνουν 
τον ανάδοχο. Για την εκτέλεση της εργασίας δεν δύναται  να χορηγηθεί στον ανάδοχο προκαταβολή. 

Άρθρο 10
ο 

: ∆ηµοσίευση διακήρυξης  
Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευθεί κατά τα νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 
5β του Π.∆. 28/80 και σύµφωνα µε τον Ν.3548/07.  

ΑΡΘΡΟ 11
ο 

: Ενστάσεις  
Οι ενστάσεις για την διεξαγωγή του διαγωνισµού κατατίθενται στην αρµόδια επιτροπή µέχρι και την επόµενη 
εργάσιµη ηµέρα από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού (τόσο κατά την λήξη των προσφορών όσο και κατά την 
ανακοίνωση των αποτελεσµάτων).  
Αν η ένσταση κατατεθεί στο ∆ήµο, πρωτοκολλείται και την ίδια ηµέρα διαβιβάζεται στην αρµόδια Επιτροπή. Η 
απόφαση της κατακύρωσης µαζί µε τα πρακτικά του διαγωνισµού και τις τυχόν ενστάσεις για τις οποίες πρέπει 
να λάβει αιτιολογηµένη απόφαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από σχετική εισήγηση της επιτροπής 
διαγωνισµού, αποστέλλονται στον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης για επικύρωση. 

Άρθρο 12ο : Γνώση συνθηκών της εργασίας  
Η υποβολή προσφοράς αποτελεί απόδειξη ότι η διαγωνιζόµενη επιχείρηση, εταιρεία συνεταιρισµός  ή 
κοινοπραξία έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης των εργασιών, των συµβατικών τευχών και των 
όρων που περιλαµβάνονται σ’ αυτά και µε βάση αυτά διαµόρφωσε την προσφορά της.  

Άρθρο 13
ο 

∆ιανοµή τευχών ∆ηµοπρασίας – Πληροφορίες-∆ηµοσιεύσεις:  
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν την διακήρυξη για τη σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς 
τους, όλες τις εργάσιµες ηµέρες µέχρι και την προηγούµενη του ∆ιαγωνισµού, και κατά τις ώρες 10.00 µέχρι 
14.00 από την ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, Πλ. Βαλλιάνου, τηλέφωνο 26713 60156, 
στο site του ∆ήµου www.kefallonia.gov.gr  - ∆ήµος –∆ιακηρύξεις/∆ιαγωνισµοί.  
Περίληψη της ∆ιακήρυξης θα δηµοσιευθεί σε µία τοπική εφηµερίδα καθηµερινής κυκλοφορίας. 
Τα έξοδα της δηµοσίευσης της περίληψης  διακήρυξης της αρχικής και τυχόν επαναληπτικών 
δηµοπρασιών βαρύνουν τον ανάδοχο 
                              
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ :  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ  ΠΑΡΙΣΗΣ  
                                                                                                                   
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά: 
Η Πρόεδρος προτείνει να οριστεί ηµεροµηνία διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού η 29η  Ιουνίου 2016 και σε 
περίπτωση που ο διαγωνισµός  αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο στις  6η Ιουλίου 2016.   
Ο κ. Αλυσανδράτος –Σταύρος Γεράσιµος Α/∆ήµαρχος της ∆.Ε Πυλάρου καταθέτει συµπληρωµατικά  σε 
υπόµνηµα το µισθολογικό κόστος ανα τοµέα επάνδρωσης του Μύρτου καθώς και τον πίνακα επάνδρωσης των 
θέσεων εργασίας του. 
Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης προτείνει να εκπονηθεί κυκλοφοριακή µελέτη από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου  
προκειµένου να αποφευχθούν τα προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν στο παρκάρισµα των οχηµάτων αλλά και 
στους λουόµενους και  οι παραπάνω υπηρεσίες να µην δοθούν σε ιδιώτη αλλά να τις λειτουργήσει ο ∆ήµος και 
ψηφίζει την πρότασή του. 
Την εισήγηση  της Προέδρου ψηφίζουν : Αλυσανδράτος Σταύρος  Γεράσιµος- Σοφία Γαρµπή - Ηλίας 
Κουρκουµέλης και Ζαπάντης Ανδρέας. 
 και αφού έλαβε υπόψη της: 
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1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) Το Π.∆. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί, συµπληρωθεί και ισχύει, 
3) την 529/2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
4) την 153/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου . 
5) το τοπογραφικό διάγραµµα οριοθέτησης της κινητής καντίνας. 
την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου  και το σχέδιο της διακήρυξης.  

                                               ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

1. Καταρτίζει ως έχουν τους παραπάνω όρους του Πρόχειρου µειοδοτικού  διαγωνισµού  µε σφραγισµένες 
προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές 
(παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Π.∆. 28/80), για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας µε τίτλο 
«Εργασίες λειτουργίας  παραλίας Μύρτου ∆ηµοτικής Ενότητας Πυλαρέων» προϋπολογισµού 72.000,00 € . 
Το έργο χρηµατοδοτείται από το τους ιδίους πόρους του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 
2. Εγκρίνει την δαπάνη συνολικού ποσού 73.000,00 € και διαθέτει ισόποση πίστωση από τον Κ.Α 70.6162.04 
του Προϋπολογισµού έτους 2016  µε  τίτλο : Εργασίες  Λειτουργίας  παραλίας Μύρτου. 
3. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί  στις 29/06/2016 ηµέρα  Τετάρτη   και ώρα  10:00 π.µ. (λήξη παραλαβής 
προσφορών), στην αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου στο ∆ηµοτικό Θέατρο « Κέφαλος» του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, 
ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής.  
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός  αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και ώρα 12:00 το µεσηµέρι 
στις 6   Ιουλίου 2016 ηµέρα Τετάρτη. 
4. Περίληψη της παρούσας θα δηµοσιευθεί κατά τα νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 
5β του Π.∆. 28/80 και σύµφωνα µε τον Ν.3548/07 (ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ).  
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Στην συνέχεια η Πρόεδρος  εισηγούµενη   το  16 ο   θέµα     ηµερήσιας διάταξης «Γνωµοδότηση και εισήγηση στο 
∆.Σ πρότασης για τον καθορισµό Τελών Εµποροπανηγύρεων ∆ήµου Κεφαλλονιάς .» έθεσε  υπόψη της 
Επιτροπής την  από 13-06-2016 εισήγηση της του Προϊσταµένου του Τµήµατος Εσόδων & περιουσίας της 
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Σπυρίδωνα Γιαννάκη  στην  οποία αναλυτικά  αναφέρει τα παρακάτω : 
ΘΕΜΑ : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ  ΕΠ` ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 
ΕΟΡΤΩΝ 

 
Με την µε αριθµό 140/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κεφαλλονιάς  ψηφίστηκε Κανονισµός 

Εµποροπανηγύρεων και καθορίστηκαν οι όροι και προϋποθέσεις για την άσκηση υπαίθριου εµπορίου σε 
εµποροπανηγύρεις που διενεργούνται µε την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών στις τοπικές κοινότητες  Αγίας 
Ευφηµίας και  Μαρκοπούλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς. 

Στο άρθρο 14 του ως άνω Κανονισµού ορίζεται ότι « Ο καθορισµός του ύψους των τελών  και ο τρόπος 
καταβολής αυτών γίνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από εισήγηση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του από 24.09.1958 Β∆ ‘’∆ικαίωµα χρήσεως κτηµάτων, 
έργων ή υπηρεσιών’’.  Με την παραπάνω διαδικασία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε κάθε επαγγελµατία, που ασκεί 
εµπορική δραστηριότητα στα όρια του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, συναφή µε την εµποροπανήγυρη και ο οποίος 
επιθυµεί να συµµετέχει σε αυτήν, δύναται να ορίζει το τέλος συµµετοχής µε έκπτωση επί της οριζόµενης από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο τιµής. Η εντοπιότητα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση αντίστοιχου πιστοποιητικού µόνιµης 
κατοικίας από τον ∆ήµο» 

Επειδή η Οικονοµική Επιτροπή είναι αρµόδια σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1  του ν. 3852/2010 να 
εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών, εισηγούµαστε την 
επιβολή τελών συµµετοχής σε εµποροπανηγύρεις που διενεργούνται µε την ευκαιρία θρησκευτικών εορτών στις 
τοπικές κοινότητες  Αγίας Ευφηµίας και  Μαρκοπούλου του ∆ήµου Κεφαλλονιάς,  σύµφωνα µε το άρθρο 14 του 
«Κανονισµού Εµποροπανηγύρεων» που ψηφίστηκε µε την µε αριθµό 140/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Κεφαλλονιάς ως κατωτέρω : 
α) Για τοποθέτηση πάγκων µικροπωλητών για τη θρησκευτική εµποροπανήγυρη  που διενεργείται στην  Τοπική 
Κοινότητα Αγίας Ευφηµίας από τις 9 Ιουλίου έως τις 13 Ιουλίου επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Αγίας 
Ευφηµίας στις 11 Ιουλίου το ποσό των δεκαπέντε (15,00€) ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο,  
β) Για τοποθέτηση πάγκων µικροπωλητών για τη θρησκευτική εµποροπανήγυρη  που διενεργείται στην  Τοπική 
Κοινότητα Μαρκόπουλου  από τις 13 Αυγούστου έως τις 17 Αυγούστου επ’ ευκαιρίας της θρησκευτικής εορτής 
της Κοιµήσεως της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου, το ποσό των δεκαπέντε (15,00€) ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο 
και  
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γ) Για τους επαγγελµατίες, που ασκούν εµπορική δραστηριότητα στα όρια του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, συναφή µε 
τις ως άνω διεξαγόµενες εµποροπανηγύρεις και οι οποίοι επιθυµούν να συµµετέχουν σε αυτές, έκπτωση κατά 
20% του τέλους. 
 Η καταβολή του τέλους συµµετοχής θα πραγµατοποιείται στο Ταµείο του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς ή σε 
λογαριασµό Τραπέζης που θα υποδειχθεί από τον υπεύθυνο ταµία και θα αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη 
απόδειξη εισπράξεως υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο υπάλληλο αποκλειοµένου κάθε άλλου αποδεικτικού 
µέσου. 
 Εν όψει των ανωτέρω παρακαλείσθε όπως προβείτε στην λήψη σχετικής απόφασης. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή  µετά από διαλογική συζήτηση, όπως έχει καταγραφεί στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά: 
Ο κ. Γκισγκίνης Νικόλαος αναφέρει τα παρακάτω:  Καταρχήν εµείς είµαστε υπέρ του θεσµού αυτού ,  πιστεύω ότι 
είναι ένας λαϊκός θεσµός που δίνει την δυνατότητα σε κάποιους παραγωγούς και µικροπωλητές έστω και 
εποχιακά να µπορούν να αναδείξουν και να  πουλήσουν τα τοπικά προϊόντα  και να έχουν ένα εισόδηµα χωρίς 
να δηµιουργείται πρόβληµα στους επαγγελµατίες. Εµείς πιστεύουµε ότι η αύξηση που έχει γίνει δεν είναι µικρή 
από 12,00 € στο 15,00 € είναι αύξηση 25% ενώ οι παροχές που δίνει ο ∆ήµος είναι ελάχιστες. 
Εµείς προτείνουµε να γίνει µείωση των τελών αυτών από 12,00 € στα 4,00 έως 5,00 € για να καλύπτει µόνο τις 
δαπάνες του ∆ήµου και ψηφίζουµε την πρότασή µας. 
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Σοφία Γαρµπή -Αλυσανδράτος  Σταύρος Γεράσιµος  -Κουρκουµέλης Ηλίας- 
Ζαπάντης Ανδρέας. 
 και αφού έλαβε υπόψη της: 

1) Tο   άρθρο     72   του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄). 
2) την 140/2016 απόφαση του ∆.Σ 

3) την παραπάνω εισήγηση της Αρµόδιας Υπηρεσίας. 

                                               ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

 
Γνωµοδοτεί  και εισηγείται  στο ∆.Σ τον καθορισµό Τελών Εµποροπανηγύρεων ∆ήµου Κεφαλλονιάς όπως 
παρακάτω: 
α) Για τοποθέτηση πάγκων µικροπωλητών για τη θρησκευτική εµποροπανήγυρη  που διενεργείται στην  Τοπική 
Κοινότητα Αγίας Ευφηµίας από τις 9 Ιουλίου έως τις 13 Ιουλίου επ’ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής της Αγίας 
Ευφηµίας στις 11 Ιουλίου το ποσό των δεκαπέντε (15,00€) ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο,  
β) Για τοποθέτηση πάγκων µικροπωλητών για τη θρησκευτική εµποροπανήγυρη  που διενεργείται στην  Τοπική 
Κοινότητα Μαρκόπουλου  από τις 13 Αυγούστου έως τις 17 Αυγούστου επ’ ευκαιρίας της θρησκευτικής εορτής 
της Κοιµήσεως της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου, το ποσό των δεκαπέντε (15,00€) ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο 
και  
γ) Για τους επαγγελµατίες, που ασκούν εµπορική δραστηριότητα στα όρια του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, συναφή µε 
τις ως άνω διεξαγόµενες εµποροπανηγύρεις και οι οποίοι επιθυµούν να συµµετέχουν σε αυτές, έκπτωση κατά 
20% του τέλους. 
 Η καταβολή του τέλους συµµετοχής θα πραγµατοποιείται στο Ταµείο του ∆ήµου  Κεφαλλονιάς ή σε 
λογαριασµό Τραπέζης που θα υποδειχθεί από τον υπεύθυνο ταµία και θα αποδεικνύεται µόνο µε έγγραφη 
απόδειξη εισπράξεως υπογεγραµµένη από τον αρµόδιο υπάλληλο αποκλειοµένου κάθε άλλου αποδεικτικού 
µέσου. 
 Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ.   
                                                                                                                                         
                                                       
                                                                       
  Σοφία Γαρµπή  
Α/ ∆ήµαρχος Οικονοµικών. 

 


